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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Naše škola je plně organizovaná a v současné době je výuka realizována na ulici Poštovní ve Velkém 

Meziříčí.  

Spádová oblast školy je poměrně obsáhlá, zahrnuje mikroregiony měřínsko, křižanovsko, obce na 

hranici s okresem Třebíč a na východě od obce Ruda přebírají klienty speciální školy v Třebíči a ve 

Velké Bíteši.  

Pracoviště školy je od roku 2008 v budově na Poštovní ulici. Budova proběhla rozsáhlou 

rekonstrukcí učeben i sociálního zázemí, byly vybudovány odborné učebny (pro informatiku, školní 

dílnu a cvičnou kuchyni), v rámci projektové činnosti byla vybavena odpočinková místnost 

snoezelen. Byl zbudován bezbariérový přístup, opravena střecha a vyměněna okna. Následně byla 

budova zateplena a proběhla rekonstrukce topení. Nový, větší prostor umožnil rozšíření nabídky 

vzdělávacích aktivit pro handicapované žáky.  

Pracoviště v současné podobě plně vyhovuje moderním požadavkům na školní vybavenost a 

poskytuje příjemné prostředí pro výuku. Budova školy je umístěna v klidové oblasti města. Jedná se 

o jednopodlažní objekt. V přízemí se nachází školní jídelna, v prvním patře jsou učebny naší školy.  

Vzhledem k zavádění inkluzivních prvků a také transformaci sociálních služeb v kraji Vysočina 

dochází k postupnému úbytku žáků, v současné době jsme v kategorii do 50 žáků.  

2.2 Charakteristika žáků  

Naše škola je podle platné legislativy určena pro žáky definované v § 16, odst. 9 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ten 

také určuje podmínky pro přijetí a prováděcí předpisy stanovují podmínky vzdělávání této skupiny 

žáků, včetně stanovení podpůrných opatření.  

V současné době poskytujeme vzdělání žákům s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením. 

Vzděláváme i žáky s kombinací postižení (tělesné i smyslové), specializujeme se na děti s různými 

stupni poruchy autistického spektra.  

Při realizaci vzdělávacího procesu klademe důraz na individuální možnosti jednotlivých žáků, 

využíváme doporučená podpůrná opatření. Úzce spolupracujeme se školskými poradenskými 

zařízeními podle typu zdravotního postižení a dalšími subjekty působící v oblasti školství. 

Podporujeme talentované a nadané žáky v oblasti pohybových, výtvarných a dalších oblastí, 

individuálně se věnujeme žákům s prospěchovými a výchovnými problémy.  
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2.3 Charakteristika pedagogického sboru  

Pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační požadavky dané školskou legislativou, které si pravidelně 

rozšiřují a doplňují o nové poznatky a doporučení doprovázející výchovně vzdělávací proces. 

Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilní, jádro kolektivu tvoří zkušení pracovníci s dlouholetou 

praxí ve speciálním školství, s tímto souvisí i větší věkový průměr sboru. V současné době je hlavním 

tématem problematika zavádění inkluzivních prvků do vzdělávání, která přináší zvýšené nároky na 

všechny pracovníky školy.  

Ve škole dále působí:  

 Výchovný poradce  

 Školní metodik prevence  

 Metodik informačních a komunikačních technologií  

 Metodik environmentální výchovy – školní koordinátor EVVO  

Všechny funkce zastávají pracovníci, kteří absolvovali specializační studium a splňují podmínky dané 

zákonem o pedagogických pracovnících a prováděcími právními předpisy.  

            Pedagogický sbor tvoří učitelé a asistenti pedagoga, kteří jsou schopni se zapojit do týmové 

práce, vzájemné komunikace a spolupráci. Tyto vazby jsou nyní posíleny zapojením do projektové 

činnosti a zejména tvorbou a realizací ŠVP. Společně se také řeší výchovné a vzdělávací potřeby 

žáků a s tímto spojená spolupráce se zákonnými zástupci.  

2.4 Dlouhodobé projekty  

Škola se dlouhodobě zapojuje do projektové činnosti, organizuje a zapojuje se do pravidelných i 

jednorázových akcí sportovního, kulturního i jiného charakteru.    

            Vedle již ukončených projektů, kde k významnějším patří projekt „Modernizace vzdělávacích 

programů pro žáky se SVP s využitím ICT na ZŠ a Praktické škole ve Velkém Meziříčí“ financovaný z 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky realizaci škola získala moderní ICT 

vybavení, zřídila relaxační místnost a pracovníci v systému školení získali nové poznatky, které 

aktivně využili při inovaci vzdělávacích programů pro žáky školy. V dalším projektu jsme vybavili 

školní dílnu novými přístroji a nástroji, které vedly ke zkvalitnění polytechnického vzdělávání. 

Pravidelně se zapojujeme do „šablon“ vyhlášených MŠMT, v rámci projektu „Moderní škola“, jsme 

zpracovali rozsáhlé portfolio digitálních učebních materiálů a doplnili ICT vybavení školy. Dále jsme 

zrealizovali projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem „Podpora 

vzdělání“, který byl primárně zaměřen na vzdělávání a získávaní nových zkušeností pedagogických 

pracovníků, ukončen byl v srpnu 2019.  
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V současné době probíhá aktivní zapojení do projektu „Učíme se ze života pro život“, který 

v rámci operačního programu VVV podal Kraj Vysočina. Díky tomuto zapojení jsme získali další 

moderní vybavení pro výuku našich žáků. Škola se také zapojila do projektu OPVVV Systémová 

podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR, jehož cílem je 

poskytnout přímou podporu žákům se  SVP, vytvořit Centra a Sítě tranzitní podpory v ČR a pomocí 

metodických materiálů zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve škole. Pravidelně se také 

zapojujeme do vyhlášených grantových projektů Kraje Vysočina. V předchozích letech jsme z Fondu 

Vysočiny získali finanční prostředky na vytvoření nových webových stránek školy, v minulosti jsme 

z těchto prostředků řešili například bezpečnost a archivaci dat v rámci informačních a 

komunikačních technologií.  

            Škola podporuje zdravý životní styl. Získali a obhájili jsme certifikát „Zdravá škola“, jsme 

zapojeni do projektů Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol, včetně doprovodných programů. 

Aktivní jsme i v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty.  

            Ve sportovní oblasti je nejvýznamnější akcí dlouhodobá organizace okresního a krajského 

kola Atletického čtyřboje pro žáky se zdravotním postižením. Reprezentanti našeho kraje (včetně 

žáka naší školy) dokázali v roce 2016 vybojovat první místo v celonárodním finále. Další aktivity jsou 

v rámci vyhlášených celostátní i regionálních sportovních aktivit např. Hejtmanův pohár nebo Sazka 

- olympijský víceboj, zapojujeme se do akcí pořádaných partnerskými školami.  

            V oblasti kulturní činnosti se naší škole podařilo obnovit krajskou soutěž v recitaci, která 

získává stále větší počet účastníků. Dále se zapojujeme do výtvarných soutěží, ve kterých žáci 

pravidelně získávají i nejvyšší ocenění. Každoročně také prezentujeme práce našich žáků na vánoční 

a velikonoční výstavě pořádané v místním kulturním zařízení.  

            V rámci Minimálního preventivní programu organizujeme akce na podporu prevence 

patologických projevů chování. Volíme různé formy – besedy, zapojení do programů primární 

prevence od externích subjektů, účast na akcích s touto tématikou apod.  

            Při organizování akcí a činností ve všech výše zmiňovaných oblastech spolupracujeme i 

s dalšími subjekty např. centry ekologické výchovy, středisky volného času, státními i neziskovými 

subjekty. Veškeré aktivity a činnosti, včetně projektového zapojení, jsou každoročně projednány na 

pedagogické radě a následně podrobně sumarizovány ve Výroční zprávě školy. Publikovány jsou i 

ve webové prezentaci školy.      
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Škola je určena pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího a vyššího stupně. Vzděláváme 

žáky se všemi stupni mentálního postižení a kombinacemi postižení. Naším cílem je připravit žáky 

na vstup do středního stupně vzdělávání, u žáků s těžkým a kombinovaným postižením na co 

největší začlenění do praktického života.  

Naše škola přizpůsobuje nároky individuálním potřebám jednotlivých žáků, spolupracujeme se 

školskými poradenskými pracovišti, se kterými konzultujeme doporučená podpůrná opatření. 

V souladu s novou koncepcí se profilujeme k poskytování péče klientům se středně těžkým,  těžkým 

a kombinovaným postižením, zvláštní pozornost je věnována žákům s PAS (poruchou autistického 

spektra). Vedle této priority stále poskytujeme vzdělávací služby i žákům s lehkým mentálním 

postižením. Pro tuto skupinu žáků je vytvořen tento ŠVP, který respektuje zvláštnosti a individualitu 

jednotlivých žáků. Pro dobrý vstup do terciálního vzdělávání, které je podmínkou pro uplatnění žáků 

v profesním životě, posilujeme výuku v oblastech Matematika a její aplikace, Informační a 

komunikační technologie, Člověk a svět práce (posílení časové dotace pracovního vyučování 

považujeme za nezbytné pro získání pracovních návyků a tím snazší přechod na učební obor) a 

Člověk a zdraví  

Ve školním vzdělávacím programu Harmonie je zpracován také předmět speciálně pedagogické 

péče Rozvoj pracovních dovedností a návyků, který na základě Doporučení školského poradenského 

zařízení a se souhlasem rodičů nahrazuje v odůvodněných případech vzdělávací obsah vzdělávacího 

oboru Další cizí jazyk.  

Preferovanými oblastmi jsou dále:  

·výchova ke zdravému životnímu stylu (včetně prevence patologických jevů a EVVO)  

·zlepšování a zvyšování fyzické kondice (získávání a upevňování pohybových dovedností a 

zkušeností, zařazením např. plaveckého výcviku)  

·zvýšená péče o žáky z nižšího sociokulturního prostředí (spolupráce např. se SVP)  

·maximální zapojení školy do běžného života (pořadatelství a účast v soutěžích, kulturních a 

vzdělávacích aktivitách apod.)  

·podpora dobrých interpersonálních vztahů žáků v osobním životě, ve škole i ve společnosti 

(principy demokracie, slušného chování, tolerance a ohleduplnosti)  
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·spolupráce při nabídce volnočasových aktivit a kroužků s centrem volného času a dalšími 

organizacemi  

Ve škole pracují odborní pracovníci – výchovný poradce, školní metodik prevence, metodik 

informačních a komunikačních technologií a metodik, školní koordinátor EVVO. Všichni úzce 

spolupracují se žáky a zákonnými zástupci po celou dobu vzdělávání, velká pozornost je věnována 

profesní orientaci žáků.  

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k 
učení 

 Vedeme žáky k schopnosti učit se, k pochopení potřeby a významu 
vzdělání 

 Poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učebních podnětů: 
encyklopedie, knihovna, Internet, exkurze, zážitková pedagogika 

 Zařazujeme metody, které podporují zvídavost 

 Propojujeme informace se skutečným životem 

 Vedeme žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, vlastnímu 
úsudku, iniciativě, tvořivosti a zodpovědnosti 

 V rámci individuálních schopností zlepšujeme komunikační 
dovednosti žáků, schopnost spolupráce, práce v týmu, poznávání 
vlastních možností, prezentace vlastních výsledků 

 Hodnotíme žáky formou zpětné vazby a kladného hodnocení, 
posuzujeme žáky podle individuálního pokroku a zlepšení 

 Podporujeme tvořivost, vytváříme motivující prostředí 

 Přistupujeme k žákům individuálně, pracujeme s přiměřeným učivem 
a zdroji informací 

Kompetence k 
řešení problémů 

 Poznatky žákům předkládáme v podobě, která je podněcuje 
k tvořivému myšlení, nikoliv hotové 

 Směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, 
společenských a dalších jevů a dějů, uplatňujeme mezipředmětové 
vztahy 

 Zařazujeme nové formy vyučování, praktická cvičení a činnosti do 
vyučovacího procesu  

 Vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových zkušeností a 
poznatků 

 Vedeme žáky k uplatňování základních myšlenkových operací – 
srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

 Rozvíjíme schopnost logického uvažování 

 Při všech aktivitách bereme v potaz individuální schopnosti a mentální 
úroveň jednotlivých žáků 

Kompetence 
komunikativní 

 Využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních technik (ústně, 
písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.) 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 Dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního názoru 
vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného názoru, schopnosti 
hledat společné konstruktivní řešení problému ap. 

 Pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických metod 
zlepšujeme kvalitu mluvního projevu žáků (výslovnost, 
srozumitelnost, rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby) 

 Poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné vyhledávání 
informací (encyklopedie, internet, odborné publikace, časopisy) 

 Učíme rozlišovat kvalitu a serióznost zdroje informací 

Kompetence 
sociální a 
personální 

 Stanovujeme jasná pravidla pro soužití ve škole – seznamujeme žáky 
s jejich právy a povinnostmi 

 Vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, porozumění, 
klidu, přátelství a pochopení 

 Podporujeme kooperativní učení, spolupráci ve výuce 

 Zapojujeme žáky do týmové práce – ke spolupráci a společnému 
prožívání, pochopení role ve skupině, prezentaci výsledků, poznávání 
sebe a vztahů k jiným 

 Stimulujeme žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a jednání 

 Umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

 Vedeme žáky k otevřenému a kultivovanému projevování citů, 
ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a kulturním a 
etickým hodnotám 

 Vedeme citově nevyzrálé žáky k uvědomění nutnosti „dříve myslit a až 
poté jednat, schopnosti orientovat se ve vlastním citovém životě a 
vztazích 

Kompetence 
občanské 

 Směřujeme žáky k pochopení základních potřeb zdravého vývoje 
člověka 

 Vytváříme a upevňujeme poznatky a dovednosti žáků v oblasti péče o 
zdraví, včetně zdůraznění nutnosti prevence 

 Motivujeme žáky vhodným prostředím (účelnost, funkčnost, 
estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě) a vzory chování 

 Organizujeme denní režim ve prospěch žáků (časový rozvrh, obsahová 
náplň) 

 Podporujeme zdravý stravovací a pitný režim 

 Zařazujeme pohybové relaxační přestávky, poskytujeme dostatečnou 
nabídku pohybových aktivit 

 Vychováváme žáky ke zdravému životnímu stylu bez závislostí (tabák, 
alkohol a další drogy), nacvičujeme umění odmítnout nabízenou 
drogu 

 Důsledně postihujeme projevy šikany, násilí, záškoláctví a dalšího 
patologického chování a posilujeme prevenci těchto jevů 

 Sledujeme a podporujeme dobré interpersonální vztahy žáků - úctu, 
sounáležitost, uznání, respektování individuálních rozdílů 

 Vedeme žáky k pochopení principů a fungování demokracie 
v osobním životě i ve škole a společnosti 

 Vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, schopnost 
přijmout je za své a uplatňovat je v praktickém životě 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 Rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik -  porozumění a 
pochopení (tolerování) odlišného způsobu života a vytváříme 
podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí, národností 
a skupin (evropská integrace) 

 Vychováváme žáky k ohleduplnosti vůči starým, nemocným a 
handicapovaným lidem 

Kompetence 
pracovní 

 Poskytujeme žákům prostor k poznání a reálnému posouzení svých 
možností, schopností, zájmů a jejich využití při rozhodování o vlastní 
životní a profesní orientaci 

 Vytváříme funkční systém informační a poradenské činnosti v oblasti 
profesní orientace 

 Vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a návyků 

 Na základě získaných základních zkušeností rozvíjíme schopnost 
samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům možnost volby 
postupů a úkolů 

 Při všech pracovních činnostech vedeme žáky k dodržování zásad 
bezpečnosti práce, hospodárnému využívání materiálu a správnému 
užívání svěřených nástrojů a prostředků 

 Odhalujeme a podporujeme jejich přednosti a využíváme je při 
motivaci k rozhodování o budoucím povolání – studiu 

 Vysvětlujeme žákům nutnost celoživotního vzdělávání, jehož 
základem je úspěšné zvládnutí střední školy 

    

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

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

Plán pedagogické podpory  (PLPP) – podpůrné opatření prvního stupně, zpracovává základní škola 

pro žáka, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. S PLPP je 

seznámen zákonný zástupce žáka a všichni učitelé; osoby, které se s plánem seznámily, plán 

podepisují. PLPP obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování 

naplňování plánu.  

Na naší škole jsou pouze žáci s přiznaným podpůrným opatřením třetího a vyššího stupně.  

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

Individuální vzdělávací plán  (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných 

opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. 

údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. 
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Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou 

ročně.  

Předmět  speciálně pedagogické péče   

Vzdělávací předmět: Rozvoj pracovních dovedností    

Předmět speciálně pedagogické péče Rozvoj pracovních dovedností je zařazen do učebního plánu 

ŠVP Harmonie na II. stupni v 7. – 9. ročníku.  

Na základě Doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem 

rodičů  nahrazuje  v odůvodněných případech vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk 

v souvislosti s podpůrným opatřením dle §16 odst. 2 písm. b).  

Tato úprava je specifikována v příslušné poznámce ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace.  

Předmět speciálně pedagogické péče Rozvoj pracovních dovedností je určen pro žáky s mentálním 

postižením a kombinovanými vadami. Navazuje na učivo vzdělávacího předmětu Pracovní 

vyučování, dále jej rozvíjí a prohlubuje. Jako zásadní se v tomto předmětu jeví příprava na vstup do 

světa práce, rozvoj manuálních dovedností, jemné i hrubé motoriky a koordinačních schopností. 

Současně žák získává přehled o vlastních schopnostech, vhodných učebních oborech, celoživotním 

vzdělávání a sebehodnocení.  

Součástí předmětu je i nácvik základní orientace v běžném životě, finanční gramotnost, manipulace 

s penězi, komunikace při různých příležitostech, ergonomické hodnocení pracovního místa ve třídě, 

cvičné kuchyni, dílně.  

Žáci během školního roku navštěvují cvičnou kuchyni, kde probíhá příprava pokrmů a nácvik vedení 

domácnosti (obsluha myčky na nádobí, pračky, sporáku apod.). Část výuky probíhá ve školní dílně, 

kde se žáci seznámí se základními materiály a nástroji na jejich opracování. S tímto předmětem úzce 

souvisí vzdělávací předměty Pracovní vyučování a Výtvarná výchova. Předmět Rozvoj pracovních 

dovedností je veden individuálně podle potřeb žáků. 

Předmět SPP je vyučován s touto časovou dotací:   

          Minimální čas. dotace Disponibilní hodiny Celkem 

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

Počet hodin  0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 0 6 

 

 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Harmonie  

13 

ROZVOJ PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ    7. - 9. ROČNÍK   

Očekávané výstupy   Učivo   

 má základní vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních postupech; provádí 
jednoduché práce s technickými materiály  

Druhy materiálů a jejich využití  
Pracovní nástroje – druhy, použití  
Práce s technickými materiály  

 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí  

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny 
při práci při úrazu dokáže přivolat pomoc a 
poskytnout první pomoc  

Jednoduché technické úkoly  
Správný výběr a použití materiálů, nástrojů 
a nářadí  
Bezpečnost a hygiena při práci  
První pomoc, důležitá telefonní čísla  

 organizuje svoji pracovní činnost  
 dokáže uzpůsobit pracovní místo pro 

požadovanou činnost  
 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný 

model  
 orientuje se v jednoduchém plánku  

Organizace pracovní činnosti, dodržení 
pracovního postupu, příprava pracovního 
místa  
Montáž a demontáž modelu podle návodu  
Práce s náčrtem nebo jednoduchým 
plánem  

 zvládá  činnosti zajišťující běžný chod 
domácnosti  

 dodržuje bezpečnostní pravidla při obsluze 
vybavení  

 zvládá základní technologické postupy při 
přípravě pokrmů  

 má pojem o rodinném rozpočtu  
 zvládá základní prvky finanční gramotnosti  

Obsluha přístrojů v domácnosti (pračka, 
myčka, sporák, mikrovlnná trouba, žehlička 
apod.)  
Příprava pokrmů podle receptů  
Nákup potravin, rozpočet, odhad ceny 
surovin  
Rozpočet domácnosti, modelové situace 
(založení účtu, správa účtu, bankomat, SIPO 
apod.)  

 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí  

 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy  

 dokáže využít profesní informace a 
poradenské služby pro výběr vhodného 
vzdělávání  

 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce  

Profese – přehled, orientace v pracovní 
náplni  
Schopnosti a dovednosti, posouzení 
vlastních možností, sebehodnocení  
Přehled poradenských zařízení (SPC, SVP, 
PPP)  
Úřad práce, webové stránky pro volbu 
povolání  

 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

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

Plán pedagogické podpory  (PLPP) – podpůrné opatření prvního stupně, zpracovává základní škola 

pro žáka, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. S PLPP je 

seznámen zákonný zástupce žáka a všichni učitelé; osoby, které se s plánem seznámily, plán 

podepisují. PLPP obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování 

naplňování plánu.  

Na naší škole jsou pouze žáci s přiznaným podpůrným opatřením třetího a vyššího stupně.  
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Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

Individuální vzdělávací plán  (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných 

opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. 

údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. 

Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou 

ročně.  

3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Čj  Čj      D      

Sebepoznání a sebepojetí    Prv        P   

Seberegulace a sebeorganizace    Prv        Vz   

Psychohygiena  Tv         Vz   

Kreativita     Vv   Vv     Inf  

Poznávání lidí Prv         Ov     

Mezilidské vztahy     Vl        Vz  

Komunikace    Čj     Čj      

Kooperace a kompetice  Tv      Tv      

Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

      M     M   

Hodnoty, postoje, praktická 
etika 

    Čj     Tv     

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola Prv     Vl     D     

Občan, občanská společnost a 
stát 

      Vl     Ov   

Formy participace občanů v 
politickém životě 

      Vl   Ov     

Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

      Vl      D  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá     Vl   Aj  Nj     

Objevujeme Evropu a svět    Prv        Z   

Jsme Evropané     Tv     Ov     

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
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Průřezové téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Kulturní diference     Vl     Čj     

Lidské vztahy    Prv     Ov      

Etnický původ       Př     P   

Multikulturalita  Vv           D  

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

      Vl      D  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy    Prv      P     

Základní podmínky života     Př        P  

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

    Př     P   Z  

Vztah člověka k prostředí    Prv     Z     Vz  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

      Čj     Čj   

Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

      Čj   Čj     

Stavba mediálních sdělení       Čj      Inf  

Vnímání autora mediálních 
sdělení 

      Čj  Čj      

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

      Čj     Inf   

Tvorba mediálního sdělení       Čj   Čj     

Práce v realizačním týmu       Čj     Čj   

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

Aj  Anglický jazyk 

Čj  Český jazyk 

D  Dějepis 

Inf  Informatika 

M  Matematika 

Nj  Německý jazyk 

Ov  Občanská výchova 

P  Přírodopis 

Př  Přírodověda 

Prv  Prvouka 

Tv  Tělesná výchova 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Harmonie  

16 

Zkratka Název předmětu 

Vl  Vlastivěda 

Vv  Výtvarná výchova 

Vz  Výchova ke zdraví 

Z  Zeměpis 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace  2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 7 7 7+1 6 6 33+1 3+1 4 4 4 15+1 

Anglický jazyk 1 1 1 3 3 9 3 3 3 3 12 

Německý jazyk        2 2 2 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4 4 4 20 4+1 4+1 3+1 4 15+3 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika    0+1 1 1+1 1 0+1 0+1 0+1 1+3 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2   6      

Vlastivěda    1 1 2      

Přírodověda    2 2 4      

Člověk a společnost Dějepis       2 2 1 2 7 

Občanská 
výchova 

      1 1 1 1 4 

Člověk a příroda Fyzika       1 1 1 1 4 

Chemie         1 1 2 

Přírodopis       2 2 2 2 8 

Zeměpis       2 2 2 1 7 
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace  2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Umění a kultura Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Výtvarná 
výchova 

1 2 2 1 1 7 1 1 2 2 6 

Člověk a zdraví Výchova ke 
zdraví 

        1 1 2 

Tělesná výchova 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 10+5 2+1 2+1 2+1 2+1 8+4 

Člověk a svět práce Pracovní 
vyučování 

1+2 1+1 1+2 1+2 1+2 5+9 1+3 1+1 1+1 0+2 3+7 

Celkem hodin (minimální+disponibilní) 19+3 20+2 20+4 21+4 22+3 102+16 24+6 26+4 27+4 27+4 104+18 

Časová dotace celkem 22 22 24 25 25 118 30 30 31 31 122 

    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Pracovní vyučování – na druhém stupni je vyučován povinný tematický okruh Svět práce, z ostatních tematických okruhů jsou vyučovány: Práce s 

technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti a Příprava pokrmů. 

Výuka Anglického jazyka začíná již od prvního ročníku - nutný souhlas zákonných zástupců žáků prvního a druhého ročníku.  

Na základě Doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem rodičů  může být  v odůvodněných případech vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

Další cizí jazyk v souvislosti s podpůrným opatřením dle §16 odst. 2 písm. b) nahrazen předmětem speciálně pedagogické péče - Rozvoj pracovních 

dovedností.  

Předmět speciálně pedagogické péče Rozvoj pracovních dovedností může být zařazen do učebního plánu ŠVP Harmonie na II. stupni v 7. – 9. ročníku.  
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

7 7 8 6 6 4 4 4 4 50 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří 
specifických složek:  
* Komunikační a slohová výchova 
* Jazyková výchova 
* Literární výchova 
Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 
Komunikační a slohová výchova vede žáky 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.  
Významnou součástí komunikační a slohové výchovy je řečová 
výchova. Řečová výchova má svou nezastupitelnou roli v rozvoji 
komunikačních schopností žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Obsahem řečové výchovy je rozvíjení řečových 
schopností v oblasti receptivní, centrální a expresivní. Vzhledem k 
individuálně variabilním řečovým schopnostem je nezbytný 
individuální přístup, tj. rozvíjení a budování řeči přiměřeně věku a 
schopnostem dítěte. Řečová výchova zahrnuje: individuální 
logopedickou péči (diagnostika, edukace a reedukace řeči, rozvoj 
fonematického sluchu, motorických dovedností…), nácvik 
komunikativních dovedností (mluvní pohotovost, rozvoj slovní 
zásoby, výstavba gramaticky správné řeči…), neverbální komunikaci 
(práce s piktogramy, znak do řeči, práce s počítačem). Je možné 
pracovat s celým kolektivem třídy, se skupinou či dvojicí žáků i 
individuálně s jednotlivými žáky. Jsou využívány různé metody 
(dechová, fonační a artikulační cvičení, slovní hry, zpěv, rozhovor, 
dramatizace) a logopedické pomůcky (soubory obrázků, 
logopedické říkanky, omalovánky, stolní hry, tematické obrázkové 
slovníky...). Při nápravě závažnějších vad výslovnosti je nezbytná 
odborná logopedická péče – spolupráce se SPC, popř. s klinickým 
logopedem, podle možností s rodinou. Logopedická péče probíhá 
dle potřeby dětí ve všech vyučovacích jednotkách. 
Jazyková výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského 
jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Je nástrojem funkčního 
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Název předmětu Český jazyk 

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.  

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

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura je 
realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. 
Při výuce českého jazyka převládá výuka v kmenové učebně. Jsou 
využívány moderní vyučovací metody a alternativní způsoby výuky - 
skupinové a problémové vyučování, dramatizace, audiovizuální 
technika, využití PC, ukázky z beletrie, práce s odbornými texty 
(jazykové příručky, slovníky, encyklopedie, noviny, časopisy). 
Formou her a cvičení se žáci učí zvládat způsoby neverbální 
komunikace, nácvikem i praktickými činnostmi poznávat a správně 
používat technické informační a komunikační prostředky (práce s 
telefonem, zásady komunikace přes mobil, …) Součástí výuky jsou 
návštěvy kina, divadla, kulturních akcí, knihovny, úřadů (např. pošta, 
matrika apod.), besedy s významnými osobnostmi města. 

Integrace předmětů  Český jazyk a literatura 

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

Kompetence k učení: 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učebních 
podnětů: encyklopedie, knihovna, Internet, exkurze, 
zážitková pedagogika 

 v rámci individuálních schopností zlepšujeme komunikační 
dovednosti žáků, schopnost spolupráce, práce v týmu, 
poznávání vlastních možností, prezentace vlastních výsledků 

 přistupujeme k žákům individuálně, pracujeme s 
přiměřeným učivem a zdroji informací 

Kompetence k řešení problémů: 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která je podněcuje 
k tvořivému myšlení, nikoliv hotové 

 zařazujeme nové formy vyučování a činnosti do vyučovacího 
procesu 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

 vedeme žáky k uplatňování základních myšlenkových 
operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, 
abstrakce 

 bereme v potaz individuální schopnosti a mentální úroveň 
jednotlivých žáků 

Kompetence komunikativní: 

 pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických metod 
zlepšujeme kvalitu mluvního projevu žáků (výslovnost, 
srozumitelnost, rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby) 

 využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních 
technik (ústně, písemně...) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
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Název předmětu Český jazyk 

názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 
problému ap. 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací (encyklopedie, internet, odborné 
publikace, časopisy) 

 učíme rozlišovat kvalitu a serióznost zdroje informací 

Kompetence sociální a personální: 

 podporujeme kooperativní učení, spolupráci ve výuce 

 zapojujeme žáky do týmové práce – ke spolupráci a 
společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 
prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným 

 stimulujeme žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a jednání 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

Kompetence občanské: 

 sledujeme a podporujeme dobré interpersonální vztahy 
žáků - úctu, sounáležitost, uznání, respektování 
individuálních rozdílů 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v praktickém 
životě 

 rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik - porozumění 
a pochopení (tolerování) odlišného způsobu života a 
vytváříme podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních 
prostředí, národností a skupin (evropská integrace) 

Kompetence pracovní: 

 na základě získaných základních zkušeností rozvíjíme 
schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům 
možnost volby postupů a úkolů 

 odhalujeme a podporujeme jejich přednosti a využíváme je 
při motivaci k rozhodování o budoucím povolání – studiu 

 vysvětlujeme žákům nutnost celoživotního vzdělávání, jehož 
základem je úspěšné zvládnutí střední školy 

    

Český jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozumí pokynům přiměřné 
složitosti, plní zadané úkoly podle 
slovního návodu 

porozumění pokynům pedagoga 

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

dovede oslovit, pozdravit, poprosit, 
poděkovat, omluvit se 

pozdrav, prosba poděkování, 
omluva 

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a 
slabiky 
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Český jazyk 1. ročník  

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-
06p dbá na správnou výslovnost, 
tempo řeči a pravidelné dýchání 

opakováním dokáže zlepšovat svou 
nesprávnou nebo nedbalou 
výslovnost 

správné artikulování, srozumitelné 
mluvení, uvědomělé čtení 

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-
06p dbá na správnou výslovnost, 
tempo řeči a pravidelné dýchání 

zvládá jednoduchá dechová cvičení dechová cvičení, plynulé spojování 
slabik do slov 

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

rozlišuje některá písmena malé a 
velké abecedy 

psaní písmen malé abecedy 
(samohlásky, souhlásky m, l, v, t, 
s, j) 

písmena velké abecedy (A, O, M) 

při poslechu pohádek a krátkých 
příběhů udržuje pozornost 

rozezná pohádku od básničky, při 
poslechu udrží pozornost 

poslech čteného textu a vyprávění 
o přečteném 

ČJL-3-3-01p pamatuje si a 
reprodukuje jednoduché říkanky a 
dětské básně 

přednáší zpaměti jednoduché 
básničky 

dětské básničky a říkadla 

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

čte slabiky, slova a krátké věty s 
probranými písmeny 

vyvození hlásek a písmen 
(samohlásky, souhlásky m,l,v,t,s,j), 
skládání slov z písmen, nácvik 
psaní probraných písmen, 
vyhledávání v textu, čtení slabik, 
slov a krátkých vět, přiřazování 
probraných písmen k obrázkům 

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

zvládá základní hygienické návyky 
spojené se psaním 

 

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

píše vybraná písmena malé a velké 
abecedy a vybrané číslice 

psaní písmen malé abecedy 
(samohlásky, souhlásky m, l, v, t, 
s, j) 

písmena velké abecedy (A, O, M) 

psaní číslic 1, 2, 3, 4, 5 

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

dodržuje správné tvary a velikost 
písmen 

 

   ovládá opis, přepis a diktát 
vybraných písmen, slabik a slov  

psaní slabik, dvojslabičných slov s 
otevřenými slabikami 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

    

Český jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

dokáže přečíst plynule přiměřený 
text a orientovat se v něm 

orientace ve čteném textu 

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

rozumí pokynům přiměřené 
složitosti 
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Český jazyk 2. ročník  

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

dovede správně držet psací náčiní, 
správné držení těla při psaní 

 

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

reprodukuje krátký text podle 
otázek a ilustrací při poslechu 
pohádek a krátkých příběhů 
udržuje pozornost 

vypravování, popis 

dětské říkanky a krátké básničky, 
reprodukce krátkého textu 

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

dodržuje správné pořadí písmen ve 
slově 

 

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky tvoří slabiky, slova, věty členění slova na slabiky a hlásky 

tvoření slabik, jednoduchých slov 
a vět 

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-
06p dbá na správnou výslovnost, 
tempo řeči a pravidelné dýchání 

správně vyslovuje, dbá na tempo 
řeči a pravidelné dýchání 

výslovnost, rytmizace, intonace a 
slovní přízvuk 

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

zná všechna písmena malé abecedy 
a vybraná písmena velké abecedy 

vyvozování dalších hlásek malé a 
velké abecedy 

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

čte s porozuměním jednoduché 
texty 

čtení slabik slov a vět s novými 
písmeny 

poslech a porozumění čteného a 
vyprávěného textu, hlavní postava 
a její vlastnosti 

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

píše všechna písmena malé 
abecedy a vybraná písmena velké 
abecedy 

psaní malých písmen abecedy v 
návaznosti na 1. ročník 

psaní velkých písmen (U, C, Č, Z, Ž, 
V, N) 

návyky při psaní (úprava, 
vzdálenost mezi písmeny, sklon 
písma) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

    

Český jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

píše všechna písmena malé i velké 
abecedy 

zvládnutí všech tvarů velkých i 
malých písmen abecedy 

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

čte slova a věta s použitím všech 
písmen 

čtení slov a vět s probranými 
písmeny 

ČJL-3-1-09p převádí slova z 
mluvené do psané podoby 

převádí slova z mluvené do psané 
podoby 

opis, přepis, diktát slov a vět 
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Český jazyk 3. ročník  

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

používá velká písmena na začátku 
věty a ve vlastních jménech 

pravidla pro psaní velkých písmen 
na začátku věty a ve vlastních 
jménech 

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

rozlišuje věty, slova, slabiky a 
hlásky 

rozlišení vět, slov, slabik a hlásek 

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

rozezná délku samohlásek, rozlišuje 
souhlásky a samohlásky 

délka samohlásek 

poznávání samohlásek a 
souhlásek 

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

opisuje a přepisuje krátké texty opis, přepis, diktát slov a vět 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

Český jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké 
a obojetné souhlásky a ovládá 
pravopis měkkých a tvrdých slabik 

čte a píše slova se skupinamy di, ti, 
ni a dy, ty, ny 

čtení a psaní slov se skupinamy di, 
ti, ni a dy, ty, ny 

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

čte a píše slova se skupinami dě, tě, 
ně, bě, pě, vě, mě 

čtení a psaní slov se skupinami dě, 
tě, ně, bě, pě, vě, mě 

ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov 
ve větě, pozná a určí druhy vět 
podle postoje mluvčího 

pozná druhy vět, dodržuje pořádek 
slov ve větě 

druhy vět, tvoření vět, pořádek 
slov ve větě 

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké 
a obojetné souhlásky a ovládá 
pravopis měkkých a tvrdých slabik 

rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné 
souhlásky 

tvrdé, měkké a obojetné souhlásky 
- rozlišování 

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké 
a obojetné souhlásky a ovládá 
pravopis měkkých a tvrdých slabik 

zvládá pravopis tvrdých a měkkých 
slabik 

pravopis tvrdých a měkkých slabik 

správně vyslovuje a píše znělé a 
neznělé souhlásky 

používá správně párové souhlásky 
uprostřed a na konci slova 

párové souhlásky uprostřed a na 
konci slova 

určuje samohlásky a souhlásky dokáže určit samohlásky a 
souhlásky 

samohlásky, souhlásky 

ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje 
jednoduché texty 

opisuje a přepisuje slova, věty, 
texty a říkadla 

opis, přepis a diktát slov a vět 

ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, 
dodržuje mezery mezi slovy 

zvládá písmena malé a velké 
abecedy, píše čitelně 

opakování tvarů písmen malé a 
velké abecedy 

ČJL-5-1-09p píše správně a 
přehledně jednoduchá sdělení 

píše správně a přehledně 
jednoduchá sdělení 

psaní jednoduchých sdělení 

ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní 
zásobu k souvislému vyjadřování 

má odpovídající slovní zásobu k 
souvislému vyjadřování 

rozšiřování slovní zásoby 

tvoří otázky a odpovídá na ně tvoří jednoduché otázky a odpovídá 
na ně 

tvoření jednoduchých otázek 
vyplývajících z textu 
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Český jazyk 4. ročník  

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

dramatizuje jednoduchý příběh dramatizace jednoduchých 
příběhů 

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví 
děj zhlédnutého filmového nebo 
divadelního představení podle 
daných otázek 

vypráví děj filmového či divadelního 
představení 

vyprávění děje 

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s 
porozuměním a reprodukuje je 
podle jednoduché osnovy 

čte krátké texty s porozuměním, 
reprodukuje je podle osnovy 

čtení krátkých textů s 
porozuměním 

reprodukce podle osnovy 

 zvládá vybraná písmena hůlkového 
písma  

písmena hůlkové abecedy (I, A, M, 
T, E, V, O, U, L, K, N, D, J) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

    

Český jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví 
vlastní zážitky, jednoduchý příběh 
podle přečtené předlohy nebo 
ilustrací a domluví se v běžných 
situacích 

vypráví vlastní zážitky, jednoduché 
příběhy podle předlohy 

vyprávění (zážitky, příběhy, ...) 

ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví 
vlastní zážitky, jednoduchý příběh 
podle přečtené předlohy nebo 
ilustrací a domluví se v běžných 
situacích 

komunikuje v běžných situacích komunikace v běžných situacích 

ČJL-5-1-07p v mluveném projevu 
volí správnou intonaci, přízvuk, 
pauzy a tempo řeči 

v mluveném projevu správně 
intonuje, má správný přízvuk, 
pauzy a tempo řeči 

správná intonace, přízvuk, pauzy , 
tempo řeči 

ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo ovládá hůlkové písmo hůlkové písmo (P, B, Ř, C, Č, Z, Ž, S, 
Š, Y, H, F, G, CH) 

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

pozná podtatná jména, určuje rod 
a číslo 

podstatná jména (rod, číslo) 

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

pozná slovesa slovesa (poznávání) 

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

v přečteném textu určí hlavní 
postavy a jejich vlastnosti 

hlavní postava a její vlastnosti 

ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše rozlišuje prózu a verše próza a verš - rozlišení 

ovládá tiché čtení a orientuje se ve 
čteném textu 

orientuje se ve čteném textu a 
ovládá tiché čtení 

orientace ve čteném textu, tiché 
čtení 

rozlišuje pohádkové prostředí od 
reálného 

dokáže rozlišit pohádkové prostředí 
od reálného 

pohádka a skutečnost 

seřadí slova podle abecedy seřadí slova podle abecedy abeceda 
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Český jazyk 5. ročník  

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

popíše známé předměty, činnosti a 
děje 

popis předmětů, činností a dějů 

 ovládá vyjmenovaná slova po B, L, 
M  

vyjmenovaná slova po B, L, M 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

    

Český jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

ovládá pravopis vyjmenovaných 
slov 

vyjmenovaná slova po P, S, V, Z 

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní 
druhy; skloňuje podstatná jména 
a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa 

určí u podstatných jmen rod, číslo a 
životnost 

podstatná jména (rod, číslo, 
životnost) 

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní 
druhy; skloňuje podstatná jména 
a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa 

časuje slovesa v přítomném čase časování sloves v přítomném čase 
(osoba, číslo) 

ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje 
spisovný a nespisovný jazyk 

rozliší slova spisovná a nespisovná slova spisovná a nespisovná 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte 
plynule s porozuměním; 
reprodukuje text 

čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty 

čtení s porozuměním, přirozenou 
intonací a přízvukem 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte 
plynule s porozuměním; 
reprodukuje text 

umí reprodukovat text podle 
jednoduché osnovy 

reprodukce přečteného textu, 
hlavní myšlenka 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte 
plynule s porozuměním; 
reprodukuje text 

orientuje se v ději, vystihne hlavní 
myšlenku 

reprodukce přečteného textu, 
hlavní myšlenka 

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p 
komunikuje v běžných situacích, v 
komunikaci ve škole užívá 
spisovný jazyk 

komunikuje v běžných situacích kultivovaný projev, osobní 
komunikace 

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

správně tvoří otázky a odpovědi otázky a odpovědi 
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Český jazyk 6. ročník  

komunikaci ve škole užívá 
spisovný jazyk 

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše 
běžné písemnosti; podle předlohy 
sestaví vlastní životopis a napíše 
žádost; popíše děje, jevy, osoby, 
pracovní postup; vypráví podle 
předem připravené osnovy; s 
vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka 
písemně zpracuje zadané téma 

zvládá koncepci a úpravu běžných 
písemností 

psaní hůlkového písma, opis, 
přepis textu, korespondence 
(vzkaz, pohled, dopis) 

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

vyjádří hlavní myšlenku krátkého 
díla 

Práce s textem - výklad 
přiměřeného textu, hlavní 
myšlenka 

ČJL-9-3-03p ústně formuluje 
dojmy z četby, divadelního nebo 
filmového představení 

umí ústně formulovat dojmy z 
poslechu, četby, představení 

vlastní vyjádření dojmů z četby, 
divadelního představení apod. 

 reprodukuje přiměřeně náročný 
text nebo báseň  

Práce s textem - výklad 
přiměřeného textu, hlavní 
myšlenka 

 zvládá dramatizaci pohádky 
(příběhu) na základě četby nebo 
poslechu  

Poslech a reprodukce - 
soustředěný poslech, reprodukce 
přečteného, recitace, dramatizace 

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

rozezná základní literární žánry 
(pohádka, povídka, pověst, bajka) 

Literární druhy a žánry - poezie, 
próza, literatura pro děti a 
mládež, významní autoři české a 
světové literatury 

má pozitivní vztah k literatuře získává pozitivní vztah k literatuře Literární druhy a žánry - poezie, 
próza, literatura pro děti a 
mládež, významní autoři české a 
světové literatury 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

Český jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

určuje kořen slova, předponu a 
příponu, volí správné předložky 

tvoření slov, slovní základ, 
předpony a přípony, předložky 

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní 
druhy; skloňuje podstatná jména 
a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa 

určuje vzory podstatných jmen vzory podstatných jmen 
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Český jazyk 7. ročník  

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní 
druhy; skloňuje podstatná jména 
a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa 

správně skloňuje podstatná jména skloňování podstatných jmen 
(pádové otázky) 

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

určí základní větné členy podmět a přísudek 

 zdůvodní pravopis koncovek 
příčestí minulého  

pravopis koncovek příčestí 
minulého 

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

zvládá pravopis podle shody 
přísudku s podmětem 

shoda přísudku s podmětem 

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

rozezná větu jednoduchou od 
souvětí 

věta jednoduchá, souvětí 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte 
plynule s porozuměním; 
reprodukuje text 

čte plynule s porozuměním plynulé čtení s porozuměním 

 orientuje se v encyklopediích a 
odborných příručkách  

encyklopedie a odborné příručky 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte 
plynule s porozuměním; 
reprodukuje text 

dokáže reprodukovat podle předem 
připravené osnovy 

reprodukce a vyprávění podle 
osnovy 

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše 
běžné písemnosti; podle předlohy 
sestaví vlastní životopis a napíše 
žádost; popíše děje, jevy, osoby, 
pracovní postup; vypráví podle 
předem připravené osnovy; s 
vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka 
písemně zpracuje zadané téma 

zvládá koncepci a úpravu běžných 
písemností 

korespondence, dotazník, poštovní 
poukázka, podací lístek 

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

orientuje se v literárním textu, 
chápe děj a jednání postav 

Práce s textem - čtení uměleckých 
a naukových textů, uvědomělé 
tiché čtení, charakteristika děje a 
jednajících postav příběhu 

ČJL-9-3-03p ústně formuluje 
dojmy z četby, divadelního nebo 
filmového představení 

ústně formuluje dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového 
představení 

reprodukce přečteného 

 dokáže výtvarně vyjádřit čtenářské 
pocity a zážitky  

čtenářský zážitek vyjádřený vlastní 
kresbou 

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

pozná další literární žánry (balada, 
báje) 

Literární druhy a žánry, poezie, 
próza - významní autoři české a 
světové literatury 

má pozitivní vztah k literatuře vytváří si pozitivní vztah k literatuře Literární druhy a žánry, poezie, 
próza - významní autoři české a 
světové literatury 

 vyjmenuje některé významné 
autory české a světové literatury  

Literární druhy a žánry, poezie, 
próza - významní autoři české a 
světové literatury 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
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Český jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

orientuje se v Pravidlech českého 
pravopisu 

Pravidla českého pravopisu 

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

pravopis bě-bje, vě-vje, mě-mně 

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní 
druhy; skloňuje podstatná jména 
a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa 

pozná přídavná jména zařazuje je 
dle druhu 

přídavná jména, druhy 

 určí číslovky základní a řadové  číslovky základní a řadové 

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

odůvodní pravopis při shodě 
přísudku s několikanásobným 
podmětem 

shoda přísudku s 
několikanásobným podmětem 

 zvládá pravopis koncovek příčestí 
minulého  

pravopis koncovek příčestí 
minulého 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte 
plynule s porozuměním; 
reprodukuje text 

čte plynule a správně s 
porozuměním 

upevňování správného, plynulého 
čtení s porozuměním 

tiché čtení s porozuměním 

 orientuje se ve slovnících a 
jazykových příručkách  

slovníky, jazykové příručky 

 dokáže získávat informace z novin 
a časopisů  

beletrie, noviny, časopisy 

 vypráví ústně podle připravené 
osnovy  

vypravování 

 při popisu nahradí opakované nebo 
nevhodné výrazy výstižnějšími  

popis 

 pracuje s textem, nahradí slovesa 
vhodnějšími, napíše zadaný popis 

zásady kultivovaného projevu 

komunikační žánry (projev, 
diskuse) 

popis (krajiny, osoby, pracovního 
postupu) 

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše 
běžné písemnosti; podle předlohy 
sestaví vlastní životopis a napíše 
žádost; popíše děje, jevy, osoby, 
pracovní postup; vypráví podle 
předem připravené osnovy; s 
vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka 
písemně zpracuje zadané téma 

sestaví krátkou žádost žádost, životopis 

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

napíše stručný životopis žádost, životopis 
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Český jazyk 8. ročník  

sestaví vlastní životopis a napíše 
žádost; popíše děje, jevy, osoby, 
pracovní postup; vypráví podle 
předem připravené osnovy; s 
vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka 
písemně zpracuje zadané téma 

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

orientuje se v literárním textu, 
chápe děj a jednání postav 

Práce s textem - charakteristika 
děje a jednajících postav příběhu 

ČJL-9-3-03p ústně formuluje 
dojmy z četby, divadelního nebo 
filmového představení 

umí ústně a částečně i písemně 
formulovat dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového 
představení 

reprodukce přečteného 

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

pozná další literární žánry (román, 
drama) 

poezie, próza, román, drama 

ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat 
potřebné informace v oblasti 
literatury 

dokáže vyhledat potřebné 
informace v oblasti literatury 

významní autoři české a světové 
literatury 

vyhledávání informací v oblasti 
literatury 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Český jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

zná vyjmenovaná slova a slova 
příbuzná 

vyjmenovaná slova a slova 
příbuzná 

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní 
druhy; skloňuje podstatná jména 
a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa 

poznává a určuje probrané slovní 
druhy 

slovní druhy - podstatná jména, 
přídavná jména, zájmena, 
číslovky, slovesa, spojky 

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní 
druhy; skloňuje podstatná jména 
a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa 

zvládá a zdůvodní pravopis 
koncovek podstatných jmen v 1., 4. 
a 7. pádu jed. a mn. čísla 

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

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní 
druhy; skloňuje podstatná jména 
a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa 

rozlišuje přídavná jména měkká a 
tvrdá, skloňuje je ve shodě s 
podstatným jménem 

přídavná jména - vzory, 
skloňování, shoda s podstatným 
jménem 

 odůvodní a zvládá pravopis příčestí 
minulého s podmětem děti, my a 
všichni  

příčestí minulé s podmětem děti, 
my, všichni 
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Český jazyk 9. ročník  

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

rozezná větu jednoduchou od 
souvětí, vyhledá spojky 

věta jednoduchá a souvětí, spojky 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte 
plynule s porozuměním; 
reprodukuje text 

čte plynule a správně s 
porozuměním 

automatizace čtenářských 
dovedností 

tiché čtení s porozuměním 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte 
plynule s porozuměním; 
reprodukuje text 

formuluje vlastní názory na 
přečtený text 

beletrie 

noviny, časopisy 

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p 
komunikuje v běžných situacích, v 
komunikaci ve škole užívá 
spisovný jazyk 

uvědomuje si potřebu spisovné 
výslovnosti ve veřejném projevu 

zásady kultivovaného projevu 

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p 
komunikuje v běžných situacích, v 
komunikaci ve škole užívá 
spisovný jazyk 

vyjádří charakteristické rysy 
popisované osoby 

charakteristika postavy 

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p 
komunikuje v běžných situacích, v 
komunikaci ve škole užívá 
spisovný jazyk 

vyhledá informace na příslušném 
úřadě 

komunikační žánry (objednání 
jídla v restauraci, beseda, jednání 
na úřadě) 

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše 
běžné písemnosti; podle předlohy 
sestaví vlastní životopis a napíše 
žádost; popíše děje, jevy, osoby, 
pracovní postup; vypráví podle 
předem připravené osnovy; s 
vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka 
písemně zpracuje zadané téma 

zvládá vyplnění základních 
formulářů 

písemná komunikace s úřady 

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

orientuje se v literárním textu, 
chápe děj a jednání postav 

charakteristika děje a jednajících 
postav příběh 

ČJL-9-3-03p ústně formuluje 
dojmy z četby, divadelního nebo 
filmového představení 

umí ústně i písemně formulovat 
dojmy z četby, divadelního nebo 
filmového představení 

reprodukce přečteného 

 výrazně čte nebo přednáší vhodný 
literární text  

recitace, dramatizace 

 zvládá dramatizaci textu  recitace, dramatizace 

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

pozná další literární žánry 
(divadelní hra, muzikál) 

Literární druhy a žánry - divadelní 
hra, muzikál 

významní autoři české a světové 
literatury 

ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat 
potřebné informace v oblasti 
literatury 

dokáže vyhledat potřebné 
informace v oblasti literatury 

vyhledání informací v oblasti 
literatury (abecední rejstřík) 
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5.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

1 1 1 3 3 3 3 3 3 21 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk se snaží poskytnout žákům 
nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i 
pro práci s počítačem, internetem, atd. Cílem tohoto předmětu je 
seznámit žáky se základní slovní zásobou a běžnými konverzačními 
frázemi, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a 
na nich pak schopnost psát. Důraz je kladen na rozvoj 
komunikačních dovedností, kterým je podřízena i výuka gramatické 
části vzdělávacího předmětu. 
Znalost základů cizího jazyka umožňuje žákům s lehkým mentálním 
postižením překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí, 
připravuje je k praktickému užívání jazyka, zlepšuje jejich postavení 
při přestupu do středního vzdělávání i při uplatnění na trhu práce, a 
tím zamezuje jejich společenské izolaci. 

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

Výuka tohoto předmětu probíhá především v kmenové třídě, 
případně v počítačové učebně. Jsou využívány moderní vyučovací 
strategie (skupinová práce, projektové vyučování, využití 
audiovizuální techniky, internetu apod.). Žáci se učí pracovat se 
slovníkem. 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 vedeme žáky k schopnosti učit se, k pochopení potřeby a 
významu vzdělání 

 zařazujeme metody, které podporují zvídavost 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 v rámci individuálních schopností zlepšujeme komunikační 
dovednosti žáků, schopnost spolupráce, práce v týmu, 
poznávání vlastních možností, prezentace vlastních výsledků 

Kompetence k řešení problémů: 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která je podněcuje 
k tvořivému myšlení, nikoliv hotové 

 zařazujeme nové formy vyučování, praktická cvičení a 
činnosti do vyučovacího procesu 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků      

Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu Anglický jazyk 

 pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických metod 
zlepšujeme kvalitu mluvního projevu žáků (výslovnost, 
srozumitelnost, rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat konstruktivní řešení problému 
apod. 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací (encyklopedie, internet, odborné 
publikace, časopisy) 

Kompetence sociální a personální: 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 podporujeme kooperativní učení, spolupráci ve výuce 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

 vedeme žáky k otevřenému a kultivovanému projevování 
citů, ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a 
kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence občanské: 

 sledujeme a podporujeme dobré interpersonální vztahy 
žáků – úctu, sounáležitost, uznání, respektování 
individuálních rozdílů 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v praktickém 
životě 

 rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik – porozumění 
a pochopení (tolerování) odlišného způsobu života a 
vytváříme podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních 
prostředí, národností a skupin (evropská integrace) 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a 
návyků 

 na základě získaných zkušeností rozvíjíme schopnost 
samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům možnost 
volby postupů a úkolů 

 vysvětlujeme žákům nutnost celoživotního vzdělávání, jehož 
základem je úspěšné zvládnutí střední školy 

    

Anglický jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-3-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

rozliší mateřský a cizí jazyk základní výslovnostní návyky 
jednoduchých slov 

CJ-3-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

poslouchá jednoduché říkanky a 
písničky a s pomocí učitele je 
reprodukuje 

jednoduché říkanky a písničky 
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Anglický jazyk 1. ročník  

CJ-3-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

s přiměřenou srozumitelností 
opakuje jednoduchá slova po učiteli 

jednoduché říkanky a písničky 

    

Anglický jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-3-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

rozliší mateřský a cizí jazyk základní výslovnostní návyky 
jednoduchých slov 

CJ-3-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

poslouchá jednoduché říkanky a 
písničky a s pomocí učitele je 
reprodukuje 

jednoduché říkanky a písničky 

CJ-3-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

s přiměřenou srozumitelností 
opakuje jednoduchá slova po učiteli 

jednoduché říkanky a písničky 

    

Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-3-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

rozliší mateřský a cizí jazyk základní výslovnostní návyky 
jednoduchých slov 

CJ-3-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

poslouchá jednoduché říkanky a 
písničky a s pomocí učitele je 
reprodukuje 

jednoduché říkanky a písničky 

CJ-3-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

s přiměřenou srozumitelností 
opakuje jednoduchá slova po učiteli 

jednoduché říkanky a písničky 

    

 

Anglický jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

reaguje neverbálně na pokyny 
týkající se výuky (např. se posadí 
nebo otevře učebnici) 

zvuková a grafická podoba jazyka, 
základní výslovnostní návyky 

CJ-5-1-02p rozumí slovům a 
frázím, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

přiřadí slovo k jeho neverbálnímu 
významu (např. ukáže na konkrétní 
věc ve třídě nebo na správný 
obrázek) 

zvuková a grafická podoba jazyka, 
základní výslovnostní návyky 

rozumí výrazům pro pozdrav a 
poděkování 

reaguje na pozdrav užívaný při 
setkání a při ločení jeho 
opakováním po mluvčím 

základní slovní zásoba v 
komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje zahájí a ukončí komunikaci 
pozdravem, poděkuje za podanou 
věc 

základní slovní zásoba v 
komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 
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Anglický jazyk 4. ročník  

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk reaguje na otázku uvedením svého 
jména a svého věku 

základní slovní zásoba v 
komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 

CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či 
nesouhlas, reaguje na jednoduché 
otázky (zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu) 

reaguje slovy „ano“ nebo „ne“ na 
jednoduché zjišťovací otázky, které 
se týkají jeho osoby nebo 
osvojeného tematického okruhu 

základní slovní zásoba v 
komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 

CJ-5-3-02p rozumí slovům, se 
kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální 
oporu) 

přiřadí velmi konkrétní a 
jednoduchá slova k významům 
vyjádřeným na obrázcích 

tématické okruhy: domov, rodina, 
škola, zvířata, lidské tělo, jídlo, 
oblékání, nákupy 

je seznámen s grafickou podobou 
cizího jazyka 

opíše krátká slova týkající se 
tematických okruhů 

tématické okruhy: domov, rodina, 
škola, zvířata, lidské tělo, jídlo, 
oblékání, nákupy 

    

Anglický jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým 
pokynům učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

reaguje neverbálně na pokyny 
popisující běžné lidské činnosti 
(např. předvede jízdu na kole nebo 
mytí rukou) 

fonetické znaky (pasivně), 
základní výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

CJ-5-1-02p rozumí slovům a 
frázím, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

přiřadí slovní spojení nebo krátkou 
větu k jejich významům vyjádřeným 
na obrázku (např. označí obrázky 
ve správném pořadí) 

fonetické znaky (pasivně), 
základní výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

rozumí výrazům pro pozdrav a 
poděkování 

reaguje na pozdrav užívaný při 
setkání a loučení jeho opakováním 
po mluvčím nebo použije jiný 
adekvátní výraz 

základní slovní zásoba v 
komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, 
práce se slovníkem 

rozumí výrazům pro pozdrav a 
poděkování 

reaguje na poděkování s 
přiměřenou emocionalitou a 
případně jazykovým výrazovým 
prostředkem 

základní slovní zásoba v 
komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, 
práce se slovníkem 

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje zahájí a ukončí komunikaci 
pozdravem, poděkuje v situaci, ve 
které se poděkování očekává 

základní slovní zásoba v 
komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, 
práce se slovníkem 

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk představí se uvedením svého 
jména, příjmení a věku 

základní slovní zásoba v 
komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, 
práce se slovníkem 

CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či 
nesouhlas, reaguje na jednoduché 
otázky (zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu) 

reaguje slovy „ano“ nebo „ne“ na 
jednoduché zjišťovací otázky, které 
se týkají jeho osoby nebo 
osvojeného tematického okruhu 

základní slovní zásoba v 
komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, 
práce se slovníkem 
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Anglický jazyk 5. ročník  

CJ-5-3-02p rozumí slovům, se 
kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální 
oporu) 

identifikuje význam vymezeného 
okruhu slov i bez vizuální opory 
(např. s pomocí učitele nakreslí 
význam slova „stůl“ nebo „zvíře“) 

tématické okruhy: volný čas, 
dopravní prostředky, povolání, 
bydliště, kalendářní rok (svátky, 
roční období, měsíce, dny v týdnu, 
hodiny), příroda, počasí 

je seznámen s grafickou podobou 
cizího jazyka 

opíše krátká slovní spojení a velmi 
krátké věty týkající se tematických 
okruhů 

tématické okruhy: volný čas, 
dopravní prostředky, povolání, 
bydliště, kalendářní rok (svátky, 
roční období, měsíce, dny v týdnu, 
hodiny), příroda, počasí 

    

Anglický jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01p rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů 

vybere z nabídky dvou 
jednoduchých vizuálních informací 
správnou možnost (např. správný 
obrázek jídla nebo správnou 
fotografii zvířete) 

tématické okruhy: škola, rodina, 
město, příroda, číslovky 1 – 10, 
základní barvy 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým 
otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

reaguje neverbálně (např. kývnutím 
hlavy) nebo verbálně (např. slovy 
„ano“ a „ne) na zjišťovací otázky, 
které se týkají jména, věku a 
bydliště, a na zjišťovací otázku, zda 
se má dobře 

slovní zásoba – rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům 

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché 
otázky, které se týkají jeho osoby 

odpoví slovy „ano“ nebo „ne“ na 
zjišťovací otázky, které se týkají 
jména, věku a bydliště, a na 
zjišťovací otázku, zda se má dobře 

slovní zásoba – rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

přiřadí konkrétní a jednoduchá 
slova a slovní spojení k významům 
vyjádřeným na obrázcích 

tématické okruhy: škola, rodina, 
město, příroda, číslovky 1 – 10, 
základní barvy 

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá 
písemná sdělení, která se týkají 
jeho osoby 

doplní osobní údaje (křestní jméno, 
příjmení a věk) do krátkého textu, a 
tím odpoví na otázky obsažené v 
jednoduchém emailu nebo dopisu 

porozumění jednoduchému textu, 
porozumění jednoduchému 
mluvenému slovu 

CJ-9-1-01p rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů 

získá základní výslovnostní návyky zvuková podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné 
výslovnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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Anglický jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01p rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů 

vybere z nabídky dvou 
jednoduchých vizuálních informací 
správnou možnost (např. správný 
obrázek jídla nebo správnou 
fotografii zvířete) 

zvuková a grafická podoba jazyka 
- přiměřeně srozumitelná 
výslovnost osvojených slov v 
izolovaném postavení i ve větě, 
hláskování písmen abecedy 

CJ-9-1-01p rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů 

doplní informaci vyjadřující 
kvantitu (např. věk nebo počet 
sourozenců) 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým 
otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

poskytne správné informace na 
otázky týkající se osobní identity 
(křestního jména, příjmení, věku a 
bydliště) 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým 
otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

odpoví na otázku, jak se má slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým 
otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

odpoví na jednoduché zjišťovací 
otázky týkající se oblíbených jídel, 
zvířat, činností a příp. jiných 
skutečností (např. „Máš rád psy?“, 
„Máš rád sport?“) 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché 
otázky, které se týkají jeho osoby 

odpoví slovy „ano“ nebo „ne“ na 
zjišťovací otázky, které se týkají 
jména, věku a bydliště, a na 
zjišťovací otázku, zda se má dobře 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché 
otázky, které se týkají jeho osoby 

poskytne správné informace na 
otázky týkající se osobní identity 
(křestního jména, příjmení a věku) 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

přiřadí jednoduchá slova nebo 
slovní spojení k významům 
vyjádřeným na obrázcích nebo 
fotografiích 

tématické okruhy: počasí, 
oblékání, nákupy, jídlo a pití, 
stravovací návyky, sport a hry, 
kalendář 
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Anglický jazyk 7. ročník  

CJ-9-3-01p rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

určí, zda se významově jednoduchá 
věta vztahuje či nevztahuje k 
obrázku nebo fotografii 

tématické okruhy: počasí, 
oblékání, nákupy, jídlo a pití, 
stravovací návyky, sport a hry, 
kalendář 

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá 
písemná sdělení, která se týkají 
jeho osoby 

doplní osobní údaje (křestní jméno, 
příjmení, věk a bydliště) do 
krátkého textu, a tím odpoví na 
otázky obsažené v jednoduchém 
emailu nebo dopisu, píše a 
překládá slova a jednoduché věty 

psaní a překlad slov a 
jednoduchých vět, doplnění 
osobních údajů 

    

Anglický jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01p rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů 

vybere z nabídky tří jednoduchých 
vizuálních informací správnou 
možnost (např. fotografii správné 
osoby nebo obrázek správného 
druhu předmětu a jeho správné 
vlastnosti – staré boty, vysoký dům 
apod.) 

zvuková a grafická podoba jazyka 
- přiměřeně srozumitelná 
výslovnost osvojených slov v 
izolovaném postavení i ve větě, 
hláskování písmen abecedy 

CJ-9-1-01p rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů 

doplní informaci vyjadřující 
kvantitu (např. věk nebo počet žáků 
ve třídě) 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-1-01p rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů 

zapíše krátké hláskované slovo 
(např. křestní jméno) 

psaní a překlad slov a 
jednoduchých vět, doplnění 
osobních údajů, popis obrázku 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým 
otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

poskytne správné informace na 
otázky týkající se doplňujících 
osobních údajů (např. počtu 
sourozenců nebo telefonního čísla) 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým 
otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

hláskuje své křestní jméno a 
příjmení 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 
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CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché 
otázky, které se týkají jeho osoby 

odpoví na jednoduché zjišťovací 
otázky týkající se jeho zájmů 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým 
otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

poskytne správné informace na 
otázky týkající se osobní identity 
(křestního jména, příjmení a věku) 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se týkají osvojených 
tematických okruhů (zejména má-li 
k dispozici vizuální oporu) 

tématické okruhy: město a 
vesnice, příroda a venkov, zdraví a 
nemoc, ubytování 

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá 
písemná sdělení, která se týkají 
jeho osoby 

doplní osobní údaje (křestní jméno, 
příjmení, věk a bydliště) do 
krátkého textu, a tím odpoví na 
otázky obsažené v jednoduchém 
emailu nebo dopisu, píše a 
překládá slova a jednoduché věty 

psaní a překlad slov a 
jednoduchých vět, doplnění 
osobních údajů, popis obrázku 

    

Anglický jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01p rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů 

vybere z nabídky tří jednoduchých 
vizuálních informací správnou 
možnost (např. fotografii správné 
osoby nebo obrázek správného 
druhu předmětu a jeho správné 
vlastnosti – staré boty, vysoký dům 
apod.) 

zvuková a grafická podoba jazyka 
- přiměřeně srozumitelná 
výslovnost osvojených slov v 
izolovaném postavení i ve větě, 
hláskování písmen abecedy, 
dialog 

CJ-9-1-01p rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů 

doplní informaci vyjadřující 
kvantitu (např. věk nebo počet žáků 
ve třídě) 

zvuková a grafická podoba jazyka 
- přiměřeně srozumitelná 
výslovnost osvojených slov v 
izolovaném postavení i ve větě, 
hláskování písmen abecedy, 
dialog 

CJ-9-1-01p rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů 

zapíše hláskované slovo (např. 
vlastní nebo místní jméno) 

zvuková a grafická podoba jazyka 
- přiměřeně srozumitelná 
výslovnost osvojených slov v 
izolovaném postavení i ve větě, 
hláskování písmen abecedy, 
dialog 
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CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým 
otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

poskytne správné informace na 
otázky týkající se doplňujících 
osobních údajů (např. telefonního 
čísla nebo data narozenin) 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým 
otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

hláskuje své křestní jméno, příjmení 
a adresu nebo její část 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým 
otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

odpoví na jednoduché zjišťovací a 
doplňovací otázky týkající se jeho 
zájmů (např. „Chodíš do kina?“ – 
„Kam?“, „Hraješ badminton?“ – 
„Kdy?“) 

tématické okruhy: domov a dům, 
škola, povolání, nákupní centrum, 
prázdniny, cestování 

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché 
otázky, které se týkají jeho osoby 

poskytne správné informace na 
doplňovací otázky týkající se osobní 
identity 

slovní zásoba - rozvíjení 
dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tématickým 
okruhům a komunikačním 
situacím 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

přiřadí významově jednoduché věty 
ke správným obrázkům nebo 
fotografiím 

tématické okruhy: domov a dům, 
škola, povolání, nákupní centrum, 
prázdniny, cestování 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které se 
týkají osvojených tematických 
okruhů (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

identifikuje význam vymezeného 
okruhu slov bez vizuální opory 

tématické okruhy: domov a dům, 
škola, povolání, nákupní centrum, 
prázdniny, cestování 

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá 
písemná sdělení, která se týkají 
jeho osoby 

doplní do krátkého textu informace 
týkající se jeho volného času (např. 
co rád dělá o víkendu nebo kde 
bývá o prázdninách), a tím odpoví 
na otázky obsažené v jednoduchém 
emailu nebo dopisu 

psaní a překlad slov a 
jednoduchých vět, doplnění 
osobních údajů, popis obrázku 

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá 
písemná sdělení, která se týkají 
jeho osoby 

překládá a píše slova a věty, 
popisuje obrázek, doplňuje slova do 
vět 

psaní a překlad slov a 
jednoduchých vět, doplnění 
osobních údajů, popis obrázku 

5.3 Německý jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

         Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Německý jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk umožňuje žákům získání základů 
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. Součástí výuky je i nácvik čtení a překlad 
jednoduchých pojmů a názvů. Výuka cizího jazyka může přispět i k 
rozvíjení řečových dovedností. 
Znalost základů cizího jazyka pomáhá žákům překonat jazykovou 
bariéru při cestách do zahraničí. V neposlední řadě zvyšuje jejich 
úspěšnost při přestupu do středního vzdělávání i při uplatnění na 
trhu práce. Vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, 
prohlubuje v nich toleranci k nim. 

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

Výuka probíhá převážně v učebně formou moderních vyučovacích 
metod (dramatizace, výtvarné, hudební, rytmické a pohybové 
činnosti, projektové vyučování, samostatné vyhledávání informací v 
různých zdrojích apod.).  

Integrace předmětů  Další cizí jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 vedeme žáky k schopnosti učit se, k pochopení potřeby a 
významu vzdělání 

 zařazujeme metody, které podporují zvídavost 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 v rámci individuálních schopností zlepšujeme komunikační 
dovednosti žáků, schopnost spolupráce, práce v týmu, 
poznávání vlastních možností, prezentace vlastních výsledků 

Kompetence k řešení problémů: 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která je podněcuje 
k tvořivému myšlení, nikoliv hotové 

 zařazujeme nové formy vyučování, praktická cvičení a 
činnosti do vyučovacího procesu 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

Kompetence komunikativní: 

 pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických metod 
zlepšujeme kvalitu mluvního projevu žáků (výslovnost, 
srozumitelnost, rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat konstruktivní řešení problému 
apod. 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací (encyklopedie, internet, odborné 
publikace, časopisy) 

Kompetence sociální a personální: 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Harmonie  

42 

Název předmětu Německý jazyk 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 podporujeme kooperativní učení, spolupráci ve výuce 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

 vedeme žáky k otevřenému a kultivovanému projevování 
citů, ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a 
kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence občanské: 

 sledujeme a podporujeme dobré interpersonální vztahy 
žáků – úctu, sounáležitost, uznání, respektování 
individuálních rozdílů 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v praktickém 
životě 

 rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik – porozumění 
a pochopení (tolerování) odlišného způsobu života a 
vytváříme podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních 
prostředí, národností a skupin (evropská integrace) 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a 
návyků 

 na základě získaných zkušeností rozvíjíme schopnost 
samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům možnost 
volby postupů a úkolů 

 vysvětlujeme žákům nutnost celoživotního vzdělávání, jehož 
základem je úspěšné zvládnutí střední školy 

    

Německý jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

rozliší mateřský a cizí jazyk rozlišování slov v českém jazyce a 
německém jazyce 

DCJ-9-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

s přiměřenou srozumitelností 
opakuje jednoduchá slova po učiteli 

základní výslovnostní návyky 

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro 
pozdrav a poděkování 

reaguje na výrazy pozdravu, který 
se užívá při setkání a při loučení, 
výraz pozdravu opakuje po 
mluvčím 

pozdravy při setkání a při loučení 

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, 
vyjádří souhlas a nesouhlas 

zahájí komunikaci pozdravem pozdravy při setkání a při loučení 

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, 
vyjádří souhlas a nesouhlas 

vyjádří souhlas či nesouhlas ve 
chvíli, kdy je to očekáváno 

souhlas/nesouhlas 
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Německý jazyk 7. ročník  

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, 
vyjádří souhlas a nesouhlas 

přiměřeně reaguje na pozdrav, 
poděkuje 

pozdravy při setkání a při loučení 

poděkování 

DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk reaguje na podněty (např. otázky), 
uvádí své jméno, příjmení, věk 

jméno, věk 

DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým 
slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

přiřadí význam jednoduchých a 
konkrétních slov k obrázkům 

témata - domov, rodina, škola, 
volný čas, povolání 

DCJ-9-4-02p reaguje na 
jednoduchá písemná sdělení, 
která se týkají jeho osoby 

přiřadí k sobě slova s informacemi 
o sobě a opíše je, napíše 
jednoduché údaje o sobě 

témata - domov, rodina, škola, 
volný čas, povolání 

rozumí jednoduchým pokynům 
učitele 

reaguje neverbálně na pokyny 
týkající se výuky (např. se 
postaví/posadí nebo otevře/zavře 
učebnici) 

základní pokyny týkající se výuky 

rozumí otázkám, které se týkají 
základních osobních údajů 
(zejména jména a věku) 

reaguje neverbálně (např. kývnutím 
hlavy) nebo verbálně (např. slovy 
ane, ne) na zjišťovací otázky, které 
se týkají jména, věku 

jméno, věk 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

    

Německý jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

rozliší mateřský a cizí jazyk rozlišování slov v českém jazyce a 
německém jazyce 

DCJ-9-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

s přiměřenou srozumitelností 
opakuje jednoduchá slova po učiteli 

základní výslovnostní návyky 

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro 
pozdrav a poděkování 

reaguje na výrazy pozdravu, který 
se užívá při setkánía při loučení, 
výraz pozdravu opakuje po 
mluvčím 

pozdravy při setkání a při loučení 

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, 
vyjádří souhlas a nesouhlas 

zahájí komunikaci pozdravem pozdravy při setkání a při loučení 

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, 
vyjádří souhlas a nesouhlas 

vyjádří souhlas či nesouhlas ve 
chvíli, kdy je to očekáváno 

souhlas/nesouhlas 

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, 
vyjádří souhlas a nesouhlas 

přiměřeně reaguje na pozdrav, 
poděkuje 

pozdravy při setkání a při loučení 

poděkování 

DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk reaguje na podněty (např. otázky), 
uvádí své jméno, příjmení, věk 

jméno, věk 

DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým 
slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně 

přiřadí význam jednoduchých a 
konkrétních slov k obrázkům 

témata - lidské tělo, zdraví, jídlo, 
oblékání, nákupy 
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Německý jazyk 8. ročník  

setkal (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

DCJ-9-4-02p reaguje na 
jednoduchá písemná sdělení, 
která se týkají jeho osoby 

přiřadí k sobě slova s informacemi 
o sobě a opíše je, napíše 
jednoduché údaje o sobě 

základní osobní údaje, předměty 
ve třídě - přiřazování slov 

DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým 
slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

přiřadí slovo k jeho neverbálnímu 
významu (např. ukáže na správný 
obrázek, fotografii, na konkrétní 
předmět ve třídě) 

základní osobní údaje, předměty 
ve třídě - přiřazování slov 

    

Německý jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka 

poslouchá jednoduché písničky a 
říkanky, které s pomocí učitele 
opakuje 

jednoduché říkanky, písničky 

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro 
pozdrav a poděkování 

reaguje neverbálně i verbálně na 
přiměřené úrovni, výrazy opakuje 
po mluvčím, příp. užije jiný 
adekvátní výraz 

opakování jednoduchých výrazů 

DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým 
slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

přiřadí slovo k obrázku, slovo 
nakreslí, reaguje neverbálně i 
verbálně na přiměřené úrovni 

přiřazování slov k obrázkům, 
kreslení slov 

DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým 
slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

přiřadí slovní spojení nebo krátkou 
větu k významu, jež je vyjádřený 
obrázkem (např. popíší situaci 
vyobrazenou na brázku, seřadí 
obrázky ve správném pořadí) 

přiřazování slovních spojení, 
krátkých vět k obrázkům 

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, 
vyjádří souhlas a nesouhlas 

reaguje neverbálně (např. 
gestikulací) na jednoduché otázky, 
které se týkají jeho osoby 

osobní údaje 

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, 
vyjádří souhlas a nesouhlas 

zahájí komunikaci pozdravem pozdravy, souhlas/nesouhlas, 
poděkování, omluva 

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, 
vyjádří souhlas a nesouhlas 

vyjádří souhlas či nesouhlas ve 
chvíli, kdy je to očekáváno 

pozdravy, souhlas/nesouhlas, 
poděkování, omluva 

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, 
vyjádří souhlas a nesouhlas 

přiměřeně reaguje na pozdrav, 
poděkuje, omluví se 

pozdravy, souhlas/nesouhlas, 
poděkování, omluva 

DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk představí se a uvede své jméno a 
věk 

osobní údaje 

DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým 
slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně 

rozpozná význam slova 
tematického okruhu i bez vizuální 

témata - obec, dopravní 
prostředky, kalendářní rok 
(svátky, roční, období, měsíce, dny 
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Německý jazyk 9. ročník  

setkal (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

podpory (např. s pomocí 
vyučujícího nakreslí význam slova) 

v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, 
počasí 

DCJ-9-4-02p reaguje na 
jednoduchá písemná sdělení, 
která se týkají jeho osoby 

písemně reaguje na otázky, se 
kterými se setkal již opakovaně 

písemné odpovědi na otázky 

5.4 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

4 4 4 4 4 5 5 4 4 38 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Matematika je založen na teoretických a 
praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v 
běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové 
představivosti. Žáci si osvojují matematické pojmy a symboly, 
matematické postupy a způsoby jejich užití. Učí se vyjadřovat 
pomocí čísel. Matematika učí žáky především přesnosti, uplatňování 
matematických pravidel, používání kalkulátoru a matematických 
výukových programů. Důležitou součástí matematického vzdělávání 
je osvojení rýsovacích technik. 
Vyučovací předmět Matematika prolíná celým základním vzděláním, 
postupně pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí 
je dovednostem využitelným v praktickém životě. 

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

Výuka probíhá převážně v kmenové třídě a podle možností také v 
počítačové učebně. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní 
techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité 
typy výukových programů) a využívat některé další pomůcky, což 
umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v 
numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se 
rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. 

Integrace předmětů  Matematika a její aplikace 

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

Kompetence k učení: 

 vedeme žáky k schopnosti učit se, k pochopení potřeby a 
významu vzdělání 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učebních 
podnětů 

 zařazujeme metody, které podporují zvídavost 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 vedeme žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 
vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a zodpovědnosti 
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Název předmětu Matematika 

 hodnotíme žáky formou zpětné vazby a kladného 
hodnocení, posuzujeme žáky podle individuálního pokroku 
a zlepšení 

 přistupujeme k žákům individuálně, pracujeme s 
přiměřeným učivem a zdroji informací 

Kompetence k řešení problémů: 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která je podněcuje 
k tvořivému myšlení, nikoliv hotové 

 zařazujeme nové formy vyučování, praktická cvičení a 
činnosti do vyučovacího procesu 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

 vedeme žáky k uplatňování základních myšlenkových 
operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, 
abstrakce 

 rozvíjíme schopnost logického uvažování 

 při všech aktivitách bereme v potaz individuální schopnosti 
a mentální úroveň jednotlivých žáků 

Kompetence komunikativní: 

 využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních 
technik (ústně, písemně, pomocí technických prostředků 
atd.) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 
problému ap. 

 pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických metod 
zlepšujeme kvalitu mluvního projevu žáků (výslovnost, 
srozumitelnost, rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby) 

Kompetence sociální a personální: 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 zapojujeme žáky do týmové práce – ke spolupráci a 
společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 
prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným 

 stimulujeme žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a jednání 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

 vedeme citově nevyzrálé žáky k uvědomění nutnosti „dříve 
myslit a až poté jednat“ 

Kompetence občanské: 

 směřujeme žáky k pochopení základních potřeb zdravého 
vývoje člověka 

 motivujeme žáky vhodným prostředím (účelnost, funkčnost, 
estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě) a vzory 
chování 

 organizujeme denní režim ve prospěch žáků (časový rozvrh, 
obsahová náplň) 
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Název předmětu Matematika 

 sledujeme a podporujeme dobré interpersonální vztahy 
žáků - úctu, sounáležitost, uznání, respektování 
individuálních rozdílů 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v praktickém 
životě 

Kompetence pracovní: 

 na základě získaných základních zkušeností rozvíjíme 
schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům 
možnost volby postupů a úkolů 

 při všech pracovních činnostech vedeme žáky k dodržování 
zásad bezpečnosti práce, hospodárnému využívání 
materiálu a správnému užívání svěřených nástrojů a 
prostředků 

 odhalujeme a podporujeme jejich přednosti a využíváme je 
při motivaci k rozhodování o budoucím povolání – studiu 

 vysvětlujeme žákům nutnost celoživotního vzdělávání, jehož 
základem je úspěšné zvládnutí střední školy 

    

Matematika 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 má konkrétní představu čísel a 
počtu 1 - 5  

Čísla a početní operace - vytváření 
konkrétních představ o čísle 

 čte, píše a používá číslice v oboru 
do 5  

obor přirozených čísel 1-5, čtení a 
zápis čísel do 5 

 vytváří soubory s daným počtem 
prvků  

vytváření souborů pomocí 
předmětů, modelů peněz apod. 

 spočítá předměty v souboru, přidá 
a ubere předměty podle pokynů  

počítání předmětů v daném 
souboru přidávání, ubírání 

 porovná množství prvků v oboru do 
5  

porovnávání množství v oboru do 
pěti 

 sčítá a odčítá s názorem v oboru do 
5  

sčítání a odčítaní v oboru čísel do 
pěti 

 používá matematické pojmy +, -, = 
a zapisuje je  

symboly + (čteno a nebo plus), - 
(čteno bez nebo minus), = (čteno 
rovná se) 

 rozkládá čísla v oboru do 5  rozklad čísel, dočítání 

 užívá v konkrétních situacích 
řadové číslovky 1 - 5  

řadové číslovky 1-5 (konkrétní 
situace) 

 orientuje se v prostoru a čase  Závislosti, vztahy a práce s daty - 
úlohy na orientaci v prostoru a 
čase 

zvládá orientaci v prostoru a 
používá výrazy vpravo, vlevo, pod, 
nad, před, za, nahoře, dole, 
vpředu, vzadu 

používá výrazy vpravo, vlevo, pod, 
nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, 
vzadu 

vztahy vpravo, vlevo, pod, nad, 
před, za, nahoře, dole, vpředu, 
vzadu 
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Matematika 1. ročník  

M-3-2-02p modeluje jednoduché 
situace podle pokynů a s využitím 
pomůcek 

provádí manipulační činnosti s 
konkrétními předměty 

manipulační činnosti s 
konkrétními předměty 

M-3-3-01p pozná a pojmenuje 
základní geometrické tvary a umí 
je graficky znázornit 

pozná a pojmenuje základní 
geometrické tvary a umí je graficky 
znázornit 

Geometrie v rovině a prostoru - 
poznávání geometrických tvarů: 
čtverec, kruh, trojúhelník, 
obdélník, krychle, koule, válec 

 sestavuje a doplňuje číselné řady v 
oboru do 5  

Aplikační úlohy - číselné řady, 
slovní úlohy 

 řeší jednoduché slovní úlohy na 
sčítání a odčítání v oboru do 5  

slovní úlohy 

    

Matematika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 vytváří soubory s daným počtem 
prvků  

Čísla a početní operace - vytváření 
konkrétních představ o čísle 

 čte, zapisuje a porovnává přirozená 
čísla do 10  

obor přirozených čísel 0-10. čtení 
a psaní čísel v oboru do 10, 
porovnávání čísel v oboru do 10 

 porovnává množství prvků v oboru 
do 10  

porovnávání prvků v souborech do 
10 

 užívá lineární uspořádání, 
zobrazuje čísla na číselné ose  

číselná řada, čtení čísel na číselné 
ose 

 spočítá předměty v souboru, přidá 
a ubere předměty podle pokynů  

počítání předmětů v daném 
souboru, přidávání, ubírání 

M-3-1-02p zná matematické 
operátory + , − , = , < , > a umí je 
zapsat 

užívá a zapisuje vztahy rovnosti a 
nerovnosti 

užívání symbolů <, >, = 

 provádí jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly  

sčítání a odčítání v oboru do 10 

 chápe význam čísla 0  číslo 0 

 rozkládá čísla v oboru do 10  rozklad čísla, dočítání 

 užívá v konkrétních situacích 
řadové číslovky do 10  

číslovky řadové 5-10 (konkrétní 
situace) 

 zná vztahy: nad, pod, vedle, před, 
za  

vztahy nad, pod, vedle, před, za 

 uplatňuje matematické znalosti při 
manipulaci s mincemi  

Závislosti, vztahy a práce s daty - 
vytváření souborů pomocí 
předmětů, modelů peněz apod. 

 vytvoří soubor s daným počtem 
prvků  

vytváření konkrétních souborů s 
daným počtem prvků 

 pracuje s různými druhy stavebnic 
podle pokynů  

úkoly na rozvíjení prostorové 
představivosti, užití stavebnic, 
souboru krychlí 

 nakreslí křivou a přímou čáru  Geometrie v rovině a prostoru - 
kreslení křivých a přímých čar 
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M-3-3-02p používá pravítko narýsuje a popíše přímku, používá 
pravítko 

rýsování přímek podle pravítka 

M-3-3-01p pozná a pojmenuje 
základní geometrické tvary a umí 
je graficky znázornit 

pozná a pojmenuje základní 
geometrické tvary a umí je graficky 
znázornit 

poznávání geometrických tvarů 

 sestavuje a doplňuje číselné řady 0 
- 10  

Aplikační úlohy - číselné řady 

 řeší slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 10  

řešení jednoduchých slovních úloh 
na sčítání a odčítání v oboru do 10 

    

Matematika 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01p porovnává množství a 
vytváří soubory prvků podle 
daných kritérií v oboru do 20 

vytváří soubory s daným počtem 
prvků v oboru do 20 

Čísla a početní operace - vytváření 
konkrétních souborů s daným 
počtem prvků v oboru do 20 

M-3-1-01p porovnává množství a 
vytváří soubory prvků podle 
daných kritérií v oboru do 20 

porovnává množství v souboru 
prvků v oboru do 20 

porovnávání prvků v souborech do 
20 

M-3-1-02p čte, píše a používá 
číslice v oboru do 20, numerace do 
100 

čte, zapisuje a porovnává přirozená 
čísla do 20, užívá a zapisuje vztahy 
rovnosti a nerovnosti 

čtení a psaní čísel v oboru do 20, 
porovnávání čísel v oboru do 20 

 užívá lineární uspořádání, 
zobrazuje čísla na číselné ose  

číselná řada, čtení čísel na číselné 
ose 

 spočítá předměty v daném 
souboru, přidá a ubere předměty 
podle pokynů  

počítání předmětů v daném 
souboru, přidávání, ubírání 

M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím 
názoru v oboru do 20 

provádí jednoduché početní 
operace (sčítání, odčítání) s 
přirozenými čísly do 20 s 
přechodem přes desítku 

sčítání a odčítání v oboru do 20 s 
přechodem přes desítku 

umí rozklad čísel v oboru do 20 rozkládá čísla v oboru do 20 rozklad čísla, dočítání 

 manipulací s předměty znázorní 
násobilku 2  

násobilka 2 – vyvozená na 
manipulačních činnostech 

M-3-1-02p čte, píše a používá 
číslice v oboru do 20, numerace do 
100 

má základní představu o číselném 
oboru do 100, sčítá a odčítá 
násobky deseti v oboru 0 – 100 

Numerace do 100 - sčítání a 
odčítání násobků deseti v daném 
oboru 

 z krychlí postaví stavbu podle 
předlohy  

Závislosti, vztahy a práce s daty - 
rozvíjení prostorové představivosti 
na stavbách z krychlí, dělení 
staveb na sloupce a vrstvy 

 zná vztahy: nad, pod, vedle, před, 
za  

vztahy nad, pod, vedle, před, za 

 nakreslí křivou a přímou čáru  Geometrie v rovině a prostoru - 
kreslení křivých a přímých čar 

M-3-3-02p používá pravítko používá pravítko užití pravítka 
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M-3-3-01p rozezná přímku a 
úsečku, narýsuje je a ví, jak se 
označují 

rozezná úsečku a přímku, narýsuje 
je, označí je 

rýsování a označování úseček 

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní 
úlohy na sčítání a odčítání v oboru 
do 20 

řeší slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 20 

Aplikační úlohy - slovní úlohy k 
jednomu početnímu úkonu 

uplatňuje matematické znalosti 
při manipulaci s drobnými 
mincemi 

uplatňuje matematické znalosti při 
manipulaci s mincemi 

jednoduché slovní úlohy na využití 
vztahu o n- více, o-n méně v oboru 
do 20, manipulace s mincemi 

M-3-2-03p doplňuje jednoduché 
tabulky, schémata a posloupnosti 
čísel v oboru do 20 

doplňuje tabulky, schémata a 
posloupnosti čísel v oboru do 20 

tabulky, číselné a obrázkové řady 

    

Matematika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 sčítá a odčítá v oboru do 20 s 
přechodem přes desítku  

Čísla a početní operace - 
numerace v oboru do 20, sčítání a 
odčítání v oboru do 20 s 
přechodem přes desítku 

 vytváří soubory s daným počtem 
prvků, porovnává množství souborů 
prvků v oboru do 100  

Numerace v oboru do 100 - 
počítání předmětů v daném 
souboru (přidávání, ubírání) 

M-5-1-02p čte, píše a porovnává 
čísla v oboru do 100 i na číselné 
ose, numerace do 1000 

čte, zapisuje a porovnává přirozená 
čísla do 100 i na číselné ose, užívá a 
zapisuje vztahy rovnosti a 
nerovnosti 

čtení, psaní a porovnávání čísel, 
zápis pomocí symbolů v oboru do 
100 

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá 
čísla 

rozeznává čísla sudá a lichá čísla sudá a lichá 

 provádí jednoduché početní 
operace (sčítání, odčítání) s 
přirozenými čísly zpaměti, násobky 
10  

sčítání a odčítání násobků deseti v 
daném oboru 

M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i 
písemně dvouciferná čísla 

sčítá a odčítá zpaměti i písemně 
dvojciferná čísla 

sčítání a odčítání dvojciferných 
čísel písemně i zpaměti 

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

zvládá s názorem řady násobků 
čísel 2 až 10 do 100 

násobení jako opakované sčítání, 
názorné zavedení násobení a 
dělení na souborech různých 
předmětů, na penězích… 

M-5-1-03p tvoří a zapisuje 
příklady na násobení a dělení v 
oboru do 100 

tvoří a zapisuje příklady na 
násobení a dělení v oboru do 100 

násobení - automatizace 
násobilek 1-10, pojem součin - 
činitel, záměna činitelů 

M-5-1-02p čte, píše a porovnává 
čísla v oboru do 100 i na číselné 
ose, numerace do 1000 

čte, píše a porovnává čísla do 100, 
má základní představu o číselném 
oboru do 1000 

čtení, psaní a porovnávání čísel do 
100, numerace do 1000 

provádí jednoduché převody 
jednotek délky, hmotnosti a času 

převádí základní jednotky délky, 
hmotnosti a času 

Závislosti, vztahy a práce s daty - 
používání jednotek kilogram, litr, 
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hodina, centimetr, metr, 
jednoduché převody jednotek 

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

orientuje se a čte v jednoduché 
tabulce 

Závislosti, vztahy a práce s daty - 
úlohy na orientaci v prostoru a 
ploše, tabulka 

uplatňuje matematické znalosti 
při manipulaci s penězi 

uplatňuje matematické znalosti při 
manipulaci s penězi 

vytváření souborů pomocí 
předmětů, modelů peněz apod. 

M-5-3-02p měří a porovnává 
délku úsečky 

správně vyznačí a popíše bod, 
změří a porovná délku úseček 

Geometrie v rovině a prostoru - 
bod – vyznačování, popis, úsečka 
– rýsování, měření na cm, odhady 
délek 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a 
kolmice (mdú) 

sestrojí rovnoběžky a kolmice přímka – rýsování, rovnoběžky, 
různoběžky – konkrétní využití 

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

popíše základní rovinné útvary 
(vrcholy, strany 

rovinné útvary – trojúhelník, 
čtyřúhelník, čtverec, obdélník, 
poznávání, popis (vrcholy, strany) 

pozná základní tělesa pozná základní tělesa tělesa – poznávání (kvádr, krychle, 
válec, koule) 

M-5-1-04p zapíše a řeší 
jednoduché slovní úlohy 

zapíše a řeší slovní úlohy na sčítání, 
odčítání, násobení a dělení v oboru 
do 100 

Aplikační úlohy - slovní úlohy k 
jednomu početnímu úkonu, 
jednoduché slovní úlohy na využití 
vztahu o n- více, o-n méně, m - 
krát více, m – krát méně v oboru 
do 100 

používá kalkulátor používá kalkulátor sčítání a odčítání bez přechodu 
desítek i s přechodem desítek, 
kontrola výsledku 

    

Matematika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 sčítá a odčítá v oboru do 100 s 
přechodem desítek  

Čísla a početní operace - 
numerace v oboru do 100, sčítání 
a odčítání v oboru 0 –100 s 
přechodem desítek 

M-5-1-02p čte, píše a porovnává 
čísla v oboru do 100 i na číselné 
ose, numerace do 1000 

vytváří soubory s daným počtem 
prvků, porovnává množství souborů 
prvků v oboru do 1000, čte, 
zapisuje a porovnává přirozená 
čísla do 1000, zobrazuje čísla na 
číselné ose, užívá a zapisuje vztahy 
rovnosti a nerovnosti 

Numerace v oboru do 1000 - 
počítání předmětů v daném 
souboru přidávání, ubírání, čtení, 
psaní a porovnávání čísel v oboru 
do 1000 

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá 
čísla 

rozeznává čísla sudá a lichá čísla sudá a lichá 

M-5-1-02p čte, píše a porovnává 
čísla v oboru do 100 i na číselné 
ose, numerace do 1000 

sčítá a odčítá stovky v oboru do 
1000, ústně i písemně sčítá a odčítá 
v oboru do 1000 s přechodem 

Numerace v oboru do 1000 - 
počítání předmětů v daném 
souboru přidávání, ubírání, čtení, 
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násobků sta, kontroluje si výsledek, 
sčítá a odčítá více než dvě čísla, 
rozlišuje pojmy součet a rozdíl 

psaní a porovnávání čísel v oboru 
do 1000 

sčítání a odčítání stovek, sčítání a 
odčítání v oboru do 1000 s 
přechodem násobků sta – ústně i 
písemně, kontrola výsledku, 
sčítání a odčítání více než dvou 
čísel, pojmy součet, rozdíl 

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na 
desítky i na stovky s využitím ve 
slovních úlohách 

zaokrouhluje na desítky, na stovky zaokrouhlování čísel na desítky, 
stovky s využitím ve slovních 
úlohách 

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

zvládá násobky čísel 2 až 10 do 
100, dělí v oboru do 100tvoří a 
zapisuje příklady na násobení a 
dělení v oboru do 100, užívá pojmy 
činitel, součin, odhaduje a 
kontroluje si výsledky 

násobení daného čísla, 
automatizace násobilek 0- 10 , 
dělení v oboru do 100, pojem 
činitel, záměna činitelů, součin, 
kontrola a odhad výsledků 

určí čas s přesností na čtvrthodiny, 
převádí jednotky času v běžných 
situacích 

určí čas s přesností na čtvrthodiny, 
převádí jednotky času v běžných 
situacích, převádí jednotky délky, 
hmotnosti, času a objemu 

Závislosti, vztahy a práce s daty - 
používání jednotek hmotnosti (kg, 
g), objemu (l, hl.), času (h, min), 
délky (km, m, dm, cm, mm), 
jednoduché převody jednotek s 
praktickým využitím 

M-5-2-01p vyhledá a roztřídí 
jednoduchá data (údaje, pojmy 
apod.) podle návodu 

vytváří soubory různých předmětů, 
modelů peněz podle pokynů, 
uplatňuje matematické znalosti při 
manipulaci s penězi 

vytváření souborů pomocí 
předmětů, modelů peněz apod., 
názorné zavedení násobení a 
dělení na souborech různých 
předmětů, na penězích,… 

 narýsuje a popíše bod, úsečku a 
přímku  

Geometrie v rovině a prostoru - 
bod, úsečka, přímka 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice, 
pravý úhel, užívá trojúhelník s 
ryskou  

kolmice a rovnoběžky, pravý úhel, 
trojúhelník s ryskou 

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

správně znázorní, narýsuje a označí 
čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, 
kružnici, oblouk kružnice 

čtverec, obdélník, trojúhelník – 
vyznačení, popis, vlastnosti stran, 
rýsování, kruh a kružnice – střed, 
poloměr, průměr kruhu a kružnice, 
rýsování kružnice a oblouku 
kružnice 

 pozná základní geometrická tělesa 
(kvádr, krychle, válec, koule)  

tělesa – poznávání (kvádr, krychle, 
válec, koule) 

M-5-3-05p určí osu souměrnosti 
překládáním papíru 

určí osu souměrnosti překládáním 
papíru 

osová souměrnost 

M-5-3-02p vypočítá obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

vypočítá obvod mnohoúhelníků 
sečtením délek jeho stran 

výpočet obvodu mnohoúhelníku 

M-5-4-01p řeší jednoduché 
praktické slovní úlohy, jejichž 
řešení nemusí být závislé na 
matematických postupech 

užívá svoji prostorovou 
představivost, řeší a tvoří slovní 
úlohy v oboru přirozených čísel a 
používá při nich osvojené početní 
operace 

Aplikační úlohy - rozvíjení 
prostorové představivosti, 
modelování, jednoduché slovní 
úlohy na využití vztahu o n- více, 
o-n méně, m- krát více, m- krát 
méně 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Matematika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 čte, píše, porovnává a zaokrouhluje 
čísla do 1000, písemně sčítá a 
odčítá do 1000, zvládá orientaci na 
číselné ose do 1000  

Počítání do 1000 bez přechodu 
desítek, s přechodem desítek 

 vyjmenuje násobky čísla 100  Násobky čísla 100 

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

čte, píše, porovnává a zaokrouhluje 
čísla do 10 000 

Počítání do 10 000 bez přechodu 
desítek, s přechodem desítek, 
zaokrouhlování čísel 

zvládá orientaci na číselné ose zvládá orientaci na číselné ose do 
10 000 

orientace na číselné ose 

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

písemně sčítá a odčítá do 10 000 Počítání do 10 000 - písemné 
sčítání a odčítání 

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

určí nejbližší menší násobek, násobí 
a dělí se zbytkem v oboru do 100 
daného čísla 

Násobení a dělení do 100 - 
nejbližší menší násobek, dělení se 
zbytkem v oboru do 100 

 převádí jednotky délky, hmotnosti, 
objemu a času  

Závislosti, vztahy a práce s daty - 
jednotky času, délky, hmotnosti, 
objemu 

umí zacházet s rýsovacími 
pomůckami a potřebami 

správně používá rýsovací pomůcky 
a potřeby 

Geometrie v rovině a prostoru - 
rýsovací pomůcky a potřeby 

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

pozná a narýsuje základní rovinné 
útvary 

Rovinné útvary - přímka, 
polopřímka, úsečka, kružnice, 
kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník 

odhaduje délku úsečky, určí délku 
lomené čáry, graficky sčítá a 
odčítá úsečky 

odhaduje a porovnává délku 
úsečky, rýsuje přímky různoběžné, 
rovnoběžné a kolmé, graficky sčítá 
a odčítá úsečky 

přímky různoběžné, rovnoběžné, 
kolmé 

Jednoduché konstrukce kružítkem 
- přenášení, porovnávání, grafický 
součet úseček, násobek, střed, osa 
úsečky 

M-9-3-08p sestrojí základní 
rovinné útvary ve středové a 
osové souměrnosti 

určí osu souměrnosti 
geometrických obrazců 

osová souměrnost 

 narýsuje trojúhelník ze tří stran, 
přenáší trojúhelník pomocí 
kružítka  

Trojúhelník - konstrukce 
trojúhelníku ze tří stran, přenášení 
trojúhelníku pomocí kružítka 

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

vyznačuje, rýsuje a měří úhly, rozliší 
úhel pravý, tupý, ostrý, přímý, 
sestrojí osu úhlu, zvládá konstrukci 
pravého úhlu kružítkem 

Úhel - vyznačování, rýsování, 
popis úhlu, úhel – pravý, tupý, 
ostrý, přímý, osa úhlu, konstrukce 
pravého úhlu kružítkem 
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Matematika 6. ročník  

zvládá početní úkony s penězi zvládá početní úkoly s penězi početní úlohy s penězi 

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

samostatně řeší slovní úlohy Aplikační úlohy - číselné řady, 
praktické slovní úlohy, 
doplňovačky 

    

Matematika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 čte, píše, porovnává, počítá a 
zaokrouhluje čísla do 10 000, zná 
římské číslice a pomocí nich 
zapisuje čísla  

Počítání do 10 000, římské číslice 

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a 
zaokrouhluje čísla v oboru do 1 
000 000 

píše, čte, porovnává a zaokrouhluje 
čísla do 1 000 000, zvládá orientaci 
na číselné ose 1 000 000, písemně 
sčítá a odčítá do 1 000 000 

Číselný obor do milionu, čtení a 
psaní čísel do milionu, 
zaokrouhlování čísel, písemné 
sčítání a odčítání 

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

násobí a dělí víceciferná čísla, dělí 
se zbytkem 

Písemné násobení a dělení 
přirozených čísel do 10 000, 
násobení a dělení 10, 100, 1000, 
písemné násobení jednociferným 
a dvojciferným činitelem, písemné 
dělení jednociferným a 
dvojciferným dělitelem 

užívá a ovládá převody jednotek 
délky, hmotnosti, času, obsahu, 
objemu 

převádí jednotky délky, hmotnosti, 
objemu a času 

Závislosti, vztahy a práce s daty - 
převody jednotek délky, 
hmotnosti, objemu a času 

M-9-3-05p provádí jednoduché 
konstrukce 

měří velikost úhlu pomocí 
úhloměru, narýsuje úhel dané 
velikosti pomocí úhloměru, 
narýsuje úhel o velikosti 60°, 120°, 
30° pomocí kružítka 

Geometrie v rovině a prostoru - 
úhel, velikost úhlu, stupeň, 
úhloměr, měření a rýsování úhlů 
dané velikosti 

konstrukce úhlu 60°, 120°, 30° 
pomocí kružítka 

M-9-3-05p provádí jednoduché 
konstrukce 

narýsuje trojúhelník, pravidelný 
šestiúhelník a pravidelný 
osmiúhelník 

Mnohoúhelníky - trojúhelník, 
pravidelný šestiúhelník, pravidelný 
osmiúhelník 

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

zná vzorce a vypočítá obvod 
trojúhelníku, čtverce a obdélníku 

Obvody rovinných obrazců - obvod 
trojúhelníku, čtverce, obdélníku 

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

sestaví a vyřeší jednoduchou 
lineární rovnici, vyřeší jednoduché 
slovní úlohy 

Aplikační úlohy - sestavení a 
řešení jednoduchých lineárních 
rovnic, řešení slovních úloh 

    

Matematika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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Matematika 8. ročník  

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a 
zaokrouhluje čísla v oboru do 1 
000 000 

zvládá numeraci do milionu, 
zaokrouhluje čísla do milionu 

Číselný obor do milionu, čtení a 
psaní čísel do milionu a přes 
milion, zaokrouhlování čísel, 
písemné sčítání a odčítání do 
milionu 

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

násobí víceciferná čísla, dělí číslem 
10, 100, 1000, zvládá písemné 
dělení se zbytkem, dělí 
dvojciferným dělitelem 

násobení a dělení přirozených čísel 

dělení zpaměti, písemné dělení 
jednociferným a dvojciferným 
dělitelem 

M-9-1-01p pracuje se zlomky a 
smíšenými čísly, používá vyjádření 
vztahu celek–část (zlomek, 
desetinné číslo, procento) 

pracuje se zlomky a smíšenými 
čísly, používá vyjádření vztahu 
celek – část (zlomek, desetinné 
číslo) 

Zlomky - zlomek, smíšené číslo, 
výpočet zlomku z celku, zlomek 
jako část celku 

M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná 
jejich zápis a provádí s nimi 
základní početní operace 

čte a zapíše desetinná čísla, 
provádí základní početní operace s 
desetinnými čísly, zaokrouhluje 
desetinná čísla 

Desetinná čísla - desetinný 
zlomek, desetinné číslo, sčítání, 
odčítání desetinných čísel, 
násobení a dělení desetinných 
čísel 10, 100, 1000, násobení 
desetinných čísel číslem 
přirozeným a číslem desetinným, 
zaokrouhlování 

užívá a ovládá převody jednotek 
délky, hmotnosti, času, obsahu, 
objemu 

převádí jednotky délky, hmotnosti, 
objemu a času 

převody jednotek 

M-9-2-04p vypracuje jednoduchou 
tabulku 

doplní jednoduchou tabulku doplňování jednoduchých tabulek 

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

zná vzorce a vypočítá obvody 
rovinných obrazců, pojmenuje a 
narýsuje rovnoběžníky a 
lichoběžníky, vypočítá obvod 
rovnoběžníků a lichoběžníků 

Obvody rovinných obrazců - 
rovnoběžníky, lichoběžník 

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

narýsuje kružnici a vypočítá obvod 
kruhu 

Délka kružnice, obvod kruhu 

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

vypočítá obsah čtverce, obdélníku, 
trojúhelníku a kruhu 

Obsahy obrazců - jednotky 
obsahu, obsah obdélníku, čtverce, 
trojúhelníku, kruhu 

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

vypočítá povrch kvádru a krychle Povrch těles - kvádr, krychle 

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

řeší aplikační úlohy z praktického 
života 

Aplikační úlohy - řešení slovních 
úloh, doplňovačky 

M-9-3-12p načrtne základní tělesa načrtne základní tělesa (kvádr, 
krychle) 

náčrtky základních těles 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Matematika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

zaokrouhluje čísla do milionu, 
odhadne přibližný výsledek 

Číselný obor do milionu - 
zaokrouhlování čísel, odhad 
výsledku 

M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná 
jejich zápis a provádí s nimi 
základní početní operace 

zvládá početní operace s 
desetinnými čísly 

Desetinná čísla - porovnávání, 
zaokrouhlování, sčítání a odčítání 
čísel celých i desetinných, 
násobení a dělení čísel celých i 
desetinných 

M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná 
jejich zápis a provádí s nimi 
základní početní operace 

dělí desetinná čísla číslem 
přirozeným i desetinným 

dělení přirozených čísel, dělení 
desetinného čísla číslem 
přirozeným, dělení desetinného 
čísla číslem desetinným 

 dělí v daném poměru  Poměr - dělení v daném poměru 

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

řeší jednoduché úkoly na procenta, 
vypočítá úrok, vypočítá průměr 

Procento - základní pojmy, 
výpočet jednoho procenta, 
výpočet procentové části, úrok, 
úroková míra, průměr 

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

čte jednoduché plány v daném 
měřítku 

měřítko plánu a mapy 

užívá a ovládá převody jednotek 
délky, hmotnosti, času, obsahu, 
objemu 

převádí jednotky délky, hmotnosti, 
času, obsahu a objemu 

převody jednotek 

M-9-2-01p vyhledává a třídí data doplní jednoduchou tabulku, třídí a 
porovnává data 

doplňování jednoduchých tabulek, 
vyhledávání a třídění dat M-9-2-02p porovnává data 

M-9-3-05p provádí jednoduché 
konstrukce 

narýsuje rovinné obrazce a 
vypočítá jejich obvody 

rýsování rovinných obrazců, 
obvody rovinných obrazců 

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

vypočítá povrchy těles - kvádr, 
krychle, válec 

povrchy těles - kvádr, krychle, 
válec 

M-9-3-11p sestrojí sítě základních 
těles 

narýsuje síť krychle a kvádru síť krychle a kvádru 

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

vypočítá objem kvádru, krychle a 
válce 

objemy těles - jednotky objemu, 
objem kvádru, krychle, válce 

využívá prostředky výpočetní 
techniky při řešení úloh 

používá výpočetní techniku při 
řešení úloh 

Aplikační úlohy - řešení slovních 
úloh, počítání s procenty, 
využívání výpočetní techniky 

používá technické písmo používá technické písmo psaní technického písma 

čte a rozumí jednoduchým 
technickým výkresům 

čte a rozumí jednoduchým 
technickým výkresům 

čtení jednoduchých technických 
výkresů 

M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá 
tělesa 

zobrazuje jednoduchá tělesa 
(otiskem, promítáním) 

zobrazení jednoduchých těles ( 
otisk, promítací kout) 
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5.5 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

    Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Informatika se zaměřuje na rozvoj žáka v oblasti 
informačních a komunikačních technologií. Jeho cílem je umožnit 
žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a 
moderních informačních technologií, orientovat se ve světě 
informací, kriticky a tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při 
dalším vzdělávání i v praktickém životě. 
Ovládání výpočetní techniky, zvláště rychlého vyhledávání a 
zpracování potřebných informací pomocí internetu, umožňuje 
realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, která vede k 
žádoucímu odlehčení paměti, ale současně využití mnohonásobně 
většího množství informací, aktualizuje poznatky a doplňuje 
standardní učební texty. 
Důležitou motivací žáků ve výuce je skutečnost, že získané 
dovednosti jsou v současnosti nezbytným předpokladem uplatnění 
na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i 
zájmové činnosti. 

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

Výuka probíhá v počítačové učebně a v kmenových učebnách s 
využitím přenosných multimediálních zařízení. 

Integrace předmětů  Informační a komunikační technologie 

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

Kompetence k učení: 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učebních 
podnětů: encyklopedie, knihovna, internet, exkurze, 
zážitková pedagogika 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 podporujeme tvořivost, vytváříme motivující prostředí 

 vedeme žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 
vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a zodpovědnosti 

 přistupujeme k žákům individuálně, pracujeme s 
přiměřeným učivem a zdroji informací 

Kompetence k řešení problémů: 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která je podněcuje 
k tvořivému myšlení, nikoliv hotové 
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Název předmětu Informatika 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, 
uplatňujeme mezipředmětové vztahy 

 zařazujeme nové formy vyučování, praktická cvičení a 
činnosti do vyučovacího procesu 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

 vedeme žáky k uplatňování základních myšlenkových 
operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, 
abstrakce 

 při všech aktivitách bereme v potaz individuální schopnosti 
a mentální úroveň jednotlivých žáků 

Kompetence komunikativní: 

 využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních 
technik (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí 
technických prostředků atd.) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 
problému ap. 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací (encyklopedie, internet, odborné 
publikace, časopisy) 

 učíme rozlišovat kvalitu a serióznost zdroje informací 

Kompetence sociální a personální: 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 zapojujeme žáky do týmové práce – ke spolupráci a 
společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 
prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným 

 stimulujeme žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a jednání 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

 vedeme citově nevyzrálé žáky k uvědomění nutnosti „dříve 
myslit a až poté jednat“ 

Kompetence občanské: 

 směřujeme žáky k pochopení základních potřeb zdravého 
vývoje člověka 

 motivujeme žáky vhodným prostředím (účelnost, funkčnost, 
estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě) a vzory 
chování 

 vychováváme žáky ke zdravému životnímu stylu bez 
závislostí  

 důsledně postihujeme projevy šikany, násilí, záškoláctví a 
dalšího patologického chování a posilujeme prevenci těchto 
jevů 

 vedeme žáky k pochopení principů a fungování demokracie 
v osobním životě i ve škole a společnosti 
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Název předmětu Informatika 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v praktickém 
životě 

 rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik - porozumění 
a pochopení (tolerování) odlišného způsobu života a 
vytváříme podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních 
prostředí, národností a skupin (evropská integrace) 

Kompetence pracovní: 

 poskytujeme žákům prostor k poznání a reálnému 
posouzení svých možností, schopností, zájmů a jejich využití 
při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a 
návyků 

 na základě získaných základních zkušeností rozvíjíme 
schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům 
možnost volby postupů a úkolů 

 při všech pracovních činnostech vedeme žáky k dodržování 
zásad bezpečnosti práce, hospodárnému využívání 
materiálu a správnému užívání svěřených nástrojů a 
prostředků 

    

Informatika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-5-1-01p ovládá základní 
obsluhu počítače 

využívá základní standardní funkce 
počítače a jeho nejběžnější periferie 

Základy práce s počítačem: 
struktura, funkce a popis počítače 
a přídavných zařízení - CD, DVD, 
flash, seznámení s formáty 
souborů (doc, gif), multimediální 
využití počítače, jednoduchá 
údržba počítače, postupy při 
běžných problémech s hardware a 
software 

ICT-5-1-01p ovládá základní 
obsluhu počítače 

pojmenuje základní části počítače, 
rozlišuje přídavná zařízení 

Základy práce s počítačem: 
struktura, funkce a popis počítače 
a přídavných zařízení - CD, DVD, 
flash, seznámení s formáty 
souborů (doc, gif), multimediální 
využití počítače, jednoduchá 
údržba počítače, postupy při 
běžných problémech s hardware a 
software 

ICT-5-1-01p ovládá základní 
obsluhu počítače 

používá základní funkce počítače Základy práce s počítačem: 
struktura, funkce a popis počítače 
a přídavných zařízení - CD, DVD, 
flash, seznámení s formáty 
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souborů (doc, gif), multimediální 
využití počítače, jednoduchá 
údržba počítače, postupy při 
běžných problémech s hardware a 
software 

ICT-5-1-02p dodržuje pravidla 
bezpečné a zdravotně nezávadné 
práce s výpočetní technikou 

dodržuje pravidla bezpečné a 
zdravotně nezávadné práce s 
výpočetní technikou 

Zásady bezpečnosti práce a 
prevence zdravotních rizik 
spojených s dlouhodobým 
využíváním výpočetní techniky 

ICT-5-1-02p dodržuje pravidla 
bezpečné a zdravotně nezávadné 
práce s výpočetní technikou 

uvede, na koho se obrátit v případě 
závady počítače 

Zásady bezpečnosti práce a 
prevence zdravotních rizik 
spojených s dlouhodobým 
využíváním výpočetní techniky 

ICT-5-1-02p dodržuje pravidla 
bezpečné a zdravotně nezávadné 
práce s výpočetní technikou 

chrání data před poškozením, 
ztrátou a zneužitím 

Zásady bezpečnosti práce a 
prevence zdravotních rizik 
spojených s dlouhodobým 
využíváním výpočetní techniky 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení (mdú) 

na příkladech ukáže možnosti 
využití počítače v různých oborech 
lidské činnosti 

Vyhledávání informací a 
komunikace: základní pojmy 
informační činnosti – informace, 
informační zdroje, informační 
instituce, základní způsoby 
komunikace (e-mail, chat, 
telefonování), formulace 
požadavku při vyhledávání na 
internetu, vyhledávací atributy 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení (mdú) 

vysvětlí pojmy: informace a 
informatika 

Vyhledávání informací a 
komunikace: základní pojmy 
informační činnosti – informace, 
informační zdroje, informační 
instituce, základní způsoby 
komunikace (e-mail, chat, 
telefonování), formulace 
požadavku při vyhledávání na 
internetu, vyhledávací atributy 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení (mdú) 

komunikuje pomocí telefonu a 
mobilního telefonu 

Vyhledávání informací a 
komunikace: základní pojmy 
informační činnosti – informace, 
informační zdroje, informační 
instituce, základní způsoby 
komunikace (e-mail, chat, 
telefonování), formulace 
požadavku při vyhledávání na 
internetu, vyhledávací atributy 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení (mdú) 

založí si svoji e-mailovou adresu (s 
pomocí učitele) 

Vyhledávání informací a 
komunikace: základní pojmy 
informační činnosti – informace, 
informační zdroje, informační 
instituce, základní způsoby 
komunikace (e-mail, chat, 
telefonování), formulace 
požadavku při vyhledávání na 
internetu, vyhledávací atributy 
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ICT-5-2-03 komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení (mdú) 

při vyhledávání na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty 

Vyhledávání informací a 
komunikace: základní pojmy 
informační činnosti – informace, 
informační zdroje, informační 
instituce, základní způsoby 
komunikace (e-mail, chat, 
telefonování), formulace 
požadavku při vyhledávání na 
internetu, vyhledávací atributy 

ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a 
zábavními programy podle pokynu 

nakreslí obrázek v Malování a 
přenese obrázek do Wordu 

Zpracování a využití informací: 
základní funkce textového a 
grafického editoru 

ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a 
zábavními programy podle pokynu 

napíše a edituje jednoduchý text ve 
Wordu 

Zpracování a využití informací: 
základní funkce textového a 
grafického editoru 

    

Informatika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-5-1-01p ovládá základní 
obsluhu počítače 

popíše počítač a vysvětlí jeho 
funkce, vyjmenuje přídavná zařízení 
počítače (výstupní, vstupní), chrání 
data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

Základy práce s počítačem: 
operační systémy a jejich základní 
funkce, struktura, funkce a popis 
počítače a přídavných zařízení, 
seznámení s formáty souborů 
(doc, gif), jednoduchá údržba 
počítače, postupy při běžných 
problémech s hardware a 
software, multimediální využití 
počítače 

ICT-5-1-01p ovládá základní 
obsluhu počítače 

na příkladech ukáže možnosti 
využití počítače v různých oborech 
lidské činnosti 

Základy práce s počítačem: 
operační systémy a jejich základní 
funkce, struktura, funkce a popis 
počítače a přídavných zařízení, 
seznámení s formáty souborů 
(doc, gif), jednoduchá údržba 
počítače, postupy při běžných 
problémech s hardware a 
software, multimediální využití 
počítače 

ICT-5-1-02p dodržuje pravidla 
bezpečné a zdravotně nezávadné 
práce s výpočetní technikou 

dodržuje pravidla bezpečné a 
zdravotně nezávadné práce s 
výpočetní technikou 

Zásady bezpečnosti práce a 
prevence zdravotních rizik 
spojených s dlouhodobým 
využíváním výpočetní techniky 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení (mdú) 

uvede, kde se dají informace získat, 
odliší spolehlivé a nespolehlivé 
zdroje, vyhledává informace na 
portálech, v knihovnách, 
encyklopediích 

Vyhledávání informací a 
komunikace: společenský tok 
informací (vznik, přenos, 
transformace, zpracování, 
distribuce informací), metody a 
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nástroje vyhledávání informací - 
organizační struktura na disku, 
stahování elektronické pošty, 
formulace požadavku při 
vyhledávání na internetu, 
vyhledávací atributy 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení (mdú) 

komunikuje pomocí internetu či 
jiných běžných komunikačních 
zařízení, využívá e-mailovou poštu, 
ovládá základní operace při 
odesílání a příjmu zpráv, vyhledává 
informace na internetu pomocí 
vhodné a jednoduché cesty 

Vyhledávání informací a 
komunikace: společenský tok 
informací (vznik, přenos, 
transformace, zpracování, 
distribuce informací), metody a 
nástroje vyhledávání informací - 
organizační struktura na disku, 
stahování elektronické pošty, 
formulace požadavku při 
vyhledávání na internetu, 
vyhledávací atributy 

ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a 
zábavními programy podle pokynu 

napíše a edituje jednoduchý text ve 
Wordu, vloží obrázek a symbol do 
jednoduchého textu ve Wordu, 
upraví obrázek ve Wordu 

Zpracování a využití informací: 
základní funkce textového a 
grafického editoru 

    

Informatika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

dodržuje pravidla bezpečného 
zacházení s výpočetní technikou 

dodržuje pravidla bezpečné a 
zdravotně nezávadné práce s 
výpočetní technikou 

Pravidla bezpečné a zdravotně 
nezávadné prace s výpočetní 
technikou 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné 
informace na internetu; dodržuje 
pravidla zacházení s výpočetní 
technikou; osvojí si základy 
elektronické komunikace 

zná a využívá nejběžnější webové 
prohlížeče, formuluje a zapíše 
požadavek na vyhledání dané 
informace v internetovém 
prohlížeči, komunikuje 
prostřednictvím internetu, dodržuje 
pravidla zacházení s výpočetní 
technikou, osvojí si základy 
elektronické komunikace 

Vyhledávání informací a 
komunikace: vývojové trendy 
informačních technologií internet - 
internetové prohlížeče, hodnota a 
relevance informací a 
informačních zdrojů 

ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-
05p vyhledává potřebné 
informace na internetu 

vyhledává na internetu 
požadované informace a pracuje s 
nimi, ověřuje věrohodnost 
informací a informačních zdrojů 

Vyhledávání informací a 
komunikace: vývojové trendy 
informačních technologií internet - 
internetové prohlížeče, hodnota a 
relevance informací a 
informačních zdrojů 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 

ovládá základy práce s textovými a 
grafickými editory i tabulkovými 
editory a využívá vhodných aplikací 

Textový editor Word - nastavení 
vzhledu stránky, označení bloku, 
formát písma, vkládání obrázků, 
další objekty – WordArt, textové 
pole, automatické tvary 
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vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

napíše a edituje složitější text ve 
Wordu, vytvoří tabulku ve Wordu, 
vloží a upraví WordArt, textové 
pole a automatické tvary ve 
Wordu, vytvoří jednoduchý plakát 
ve Wordu (text s obrázky) 

Textový editor Word - nastavení 
vzhledu stránky, označení bloku, 
formát písma, vkládání obrázků, 
další objekty – WordArt, textové 
pole, automatické tvary 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

vytvoří a edituje jednoduchou 
tabulku v Excelu 

Tabulkový editor Excel - vytváření 
tabulek, porovnávání dat, druhy 
buněk, vkládání a editace dat 

    

Informatika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

dodržuje pravidla bezpečného 
zacházení s výpočetní technikou 

dodržuje pravidla bezpečného 
zacházení s výpočetní technikou 

Bezpečné zacházení s výpočetní 
technikou 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné 
informace na internetu; dodržuje 
pravidla zacházení s výpočetní 
technikou; osvojí si základy 
elektronické komunikace 

ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, komunikuje 
prostřednictvím internetu 

Vyhledávání informací a 
komunikace: hodnota a relevance 
informací a informačních zdrojů, 
metody a nástroje jejich 
ověřování, internet 

ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-
05p vyhledává potřebné 
informace na internetu 

při vyhledávání informace na 
internetu, používá jednoduché a 
vhodné cesty 

Vyhledávání informací a 
komunikace: hodnota a relevance 
informací a informačních zdrojů, 
metody a nástroje jejich 
ověřování, internet 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

uplatňuje základní estetická a 
typografická pravidla pro práci s 
textem a obrazem, označí různé 
texty do bloku a zarovnává text 

Textový editor Word - 
formátování odstavců, nastavení 
zarovnání textu, navrhnout 
tabulku, formát tabulky, 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

vytvoří jednoduchou tabulku a 
provede formát tabulky, předvede 
základní operace s buňkami, 
vytvoří tabulku, zformátuje tabulku 

Tabulkový editor Excel - vytváření 
tabulek, úprava tabulky, 
porovnávání dat, jednoduché 
vzorce, vkládání a editace dat 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 

vysvětlí, k čemu se prezentační 
editor používá, vytvoří 
jednoduchou prezentaci a spustí ji 

Práce s grafikou prezentace 
informací (prezentační programy) 
- prezentační editor PowerPoint -
vytvoření snímku, formát písma, 
animace 
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vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

v grafickém editoru nakreslí 
obrázek, obrázek uloží a vloží ho do 
jiného editoru 

Počítačová grafika, rastrové a 
vektorové programy - program 
Malování 

    

Informatika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

dodržuje pravidla bezpečného 
zacházení s výpočetní technikou 

dodržuje pravidla bezpečného 
zacházení s výpočetní technikou 

Bezpečné zacházení s výpočetní 
technikou 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné 
informace na internetu; dodržuje 
pravidla zacházení s výpočetní 
technikou; osvojí si základy 
elektronické komunikace 

ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, komunikuje 
prostřednictvím internetu 

Vyhledávání informací a 
komunikace: hodnota a relevance 
informací a informačních zdrojů, 
metody a nástroje jejich 
ověřování, internet 

ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-
05p vyhledává potřebné 
informace na internetu 

při vyhledávání informace na 
internetu, používá jednoduché a 
vhodné cesty 

Vyhledávání informací a 
komunikace: hodnota a relevance 
informací a informačních zdrojů, 
metody a nástroje jejich 
ověřování, internet 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

uplatňuje základní estetická a 
typografická pravidla pro práci s 
textem a obrazem 

Textový editor Word - práce s 
dokumenty (vlastnosti, ukládání), 
úpravy dokumentu 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

pracuje s dokumenty, upravuje 
dokumenty, používá vyhledávání a 
nahrazování textu, používá 
kontrolu pravopisu 

Textový editor Word - práce s 
dokumenty (vlastnosti, ukládání), 
úpravy dokumentu 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

vytvoří a upraví tabulky, používá 
funkce 

Tabulkový editor Excel - vytváření 
tabulek, porovnávání dat, 
jednoduché vzorce, tvorba a 
úprava tabulky 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 

vytvoří jednoduchou prezentaci, 
vloží animace a spustí ji, prezentuje 
svou práci 

Základní funkce prezentace 
informací (prezentační programy, 
multimédia) - prezentační editor 
PowerPoint - animace 
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vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

v grafickém editoru nakreslí 
obrázek, obrázek uloží a vloží ho do 
jiného editoru 

Počítačová grafika, rastrové a 
vektorové programy počítačová 
grafika, rastrové a vektorové 
programy - program Malování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

Informatika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

dodržuje pravidla bezpečného 
zacházení s výpočetní technikou 

uplatňuje pravidla bezpečného 
zacházení s výpočetní technikou 

Pravidla bezpečného zacházení s 
výpočetní technikou 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné 
informace na internetu; dodržuje 
pravidla zacházení s výpočetní 
technikou; osvojí si základy 
elektronické komunikace 

používá informace z různých 
informačních zdrojů a vyhodnocuje 
jednoduché vztahy mezi údaji 

Vyhledávání informací a 
komunikace: hodnota a relevance 
informací a informačních zdrojů, 
metody a nástroje jejich 
ověřování, internet, ochrana práv 
k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika - dodržování 
autorských práv, stahování dat z 
internetu 

ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-
05p vyhledává potřebné 
informace na internetu 

ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, komunikuje 
prostřednictvím internetu, pracuje 
s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví, seznámí se s 
autorským zákonem 

Vyhledávání informací a 
komunikace: hodnota a relevance 
informací a informačních zdrojů, 
metody a nástroje jejich 
ověřování, internet, ochrana práv 
k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika - dodržování 
autorských práv, stahování dat z 
internetu 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

uplatňuje základní estetická a 
typografická pravidla pro práci s 
textem a obrazem, napíše 
požadovaný text, opraví v textu 
chyby, v nastavení stránky upraví 
vzhled dokumentu, označí různé 
bloky textu myší a některé (řádek, 
slovo, celý dokument) klávesnicí 
zformátuje text a odstavce, za 
pomoci tabulátoru napíše text ve 
formě tabulky, použije ozdobné 

Textový editor Word - práce s 
dokumenty (vlastnosti, ukládání), 
úpravy dokumentu, zobrazení a 
nastavení stránky, práce se 
schránkou, formáty odstavce, 
tabulátory a jejich užití, vkládání a 
úpravy obrázků, grafické prvky, 
písmo, estetická a typografická 
pravidla 
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písmo a různé grafické prvky ke 
grafické úpravě dokumentu 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

provádí základní operace s 
buňkami (vyplňování, editace), 
vytvoří jednoduchý vzorec a s jeho 
pomocí zpracuje číselná data, 
vytvoří tabulku, danou tabulku 
prezentuje v podobě grafu 

Tabulkový editor Excel - vytváření 
tabulek, porovnávání dat, 
jednoduché vzorce, tvorba a 
úprava tabulky, prezentace 
výsledků v podobě grafu 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá 
základy psaní na klávesnici, na 
uživatelské úrovni práci s 
textovým editorem; využívá 
vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy 

vytvoří vlastní prezentaci na 
vybrané téma ze vzdělávacího 
obsahu některého vyučovacího 
předmětu, 

Složitější funkce prezentace 
informací (webové stránky, 
prezentační programy, 
multimédia) - struktura 
prezentace a animace, 
prezentační program: ukázka, 
použití, vytvoření vlastní 
prezentace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

5.6 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

Povinný Povinný Povinný           

    

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Prvouka se zaměřuje na vytváření základních 
představ o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech v přírodě i 
společnosti. Vytváří předpoklady pro formování vztahu k životu, k 
sobě samým a k ostatním lidem, k přírodě a životnímu prostředí. 
Žáci si vytvářejí základy hodnotového systému, osvojují si základní 
pracovní a režimové návyky, seznamují se s pravidly společenského 
chování a jednání, se zásadami zdravého životního stylu, učí se 
odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost. Prvouka umožňuje 
získat dovednosti, jak se orientovat v okolním prostředí a jak si 
počínat při řešení různých životních situací. Výuka začíná s poznatky 
a činnostmi, které jsou žákům nejznámější (rodina, domov, obec) 
nebo ho od vstupu do školy významně ovlivňují (škola, denní režim, 
práce a volný čas, osobní hygiena, zdraví a nemoc). Dále je žák 
veden k pozorování a prožívání proměn přírody v čase a v 
souvislostech. Na učivo prvouky navazuje ve čtvrtém ročníku 
přírodověda a vlastivěda. 
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Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výuka probíhá převážně v kmenové učebně. Osvojování učiva je 
založeno především na různých činnostech a hrách podporujících 
tvořivé poznávání, pojmenování a porovnávání skutečnosti, její 
zachycení a hodnocení ve vlastních výrobcích, sledování životních 
situací, jejich „napodobování“ a rozvíjení v modelových hrách, 
výměna zkušeností a zážitků žáků, skupinová práce apod. Součástí 
výuky jsou vycházky zaměřené na pozorování okolních jevů. Důraz 
je kladen na schopnost postřehovat tyto jevy, cíleně je pozorovat a 
dokázat je popsat. Na běžnou výuku navazují různé akce – projekty, 
exkurze, tematické besedy, návštěvy institucí, divadelních 
představení atd. Při výuce se využívá audiovizuální technika, dětské 
encyklopedie, PC programy, internet apod. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 

 zajišťujeme dostatek přiměřených informací a učebních 
podnětů, pomáháme žákům se v nich orientovat, učíme je 
vyhledávat podstatné 

 umožňujeme žákům objevovat a poznávat nové věci na 
základě maximálního využití smyslů, zejména zraku, sluchu 
a hmatu 

 vedeme žáky k záměrnému pozorování okolních jevů 

 vysvětlujeme a dbáme na aktivní a správné užívání 
obecných termínů, znaků, symbolů 

 snažíme se, aby hledání a objevování nového bylo pro žáky 
přirozené a poznání jim přinášelo radost a uspokojení 
(zážitková pedagogika) 

 hojně využíváme činnostního učení (hry, soutěže, názorné 
demonstrace, modelové situace, dramatizace) 

 klademe na žáky v učivu přiměřené nároky, individuálním 
přístupem budujeme sebedůvěru žáka a motivujeme ho k 
další práci 

 vztah žáků k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a 
pozitivního školního klimatu 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu a radosti z práce 

 vytváříme návyky k pozdějšímu samostatnému učení 

Kompetence k řešení problémů: 

 rozborem problémových situací učíme žáky rozpoznat a 
pojmenovat konkrétní problém a jeho závažnost 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

 rozvíjíme schopnost logického uvažování 

 učíme žáky zvládat krizové situace, fixujeme správné 
jednání v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby 

Kompetence komunikativní: 

 rozvíjíme aktivní i pasivní slovní zásobu žáků v osvojovaných 
tématech, předkládáme dostatečné množství pojmů k 
pojmenovávání pozorovaných skutečností 
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 pěstujeme u žáků schopnost naslouchat názorům jiných a 
respektovat je 

 vedeme žáky k vhodné formě bezkonfliktní komunikace s 
dětmi, učiteli a ostatními dospělými 

 vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému 
vystupování 

 necháváme žáky hovořit o pozorováních v přírodě, o 
poznatcích z četby, ze sledování naučných pořadů 

 umožňujeme žákům komunikovat v průběhu vyučování 

 pomáháme žákům vyjadřovat a sdělovat různými způsoby 
své prožitky, pocity, nálady      

Kompetence sociální a personální: 

 seznamujeme žáky s pravidly soužití ve škole, s jejich právy 
a povinnostmi 

 učíme žáky chápat a dodržovat běžné normy slušného 
chování ve společnosti 

 vytváříme u žáků představu o optimálních vztazích v rodině 

 vedeme žáky k toleranci vůči odlišnostem mezi lidmi, 
pomáháme jim pochopit např. odlišné chování jiných kultur 

 zapojujeme žáky do týmové práce 

 pobízíme žáky k vyjadřování svých pozitivních citů 

 pěstujeme u žáků vnímavost k potřebám starých, 
nemocných a postižených lidí 

Kompetence občanské: 

 seznamujeme žáky se školním řádem, vysvětluje nutnost 
dodržování pravidel v něm obsažených 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v praktickém 
životě 

 učíme žáky rozpoznávat a pojmenovávat vlastní chyby a 
nedostatky a způsoby chování narušující soužití v třídním 
kolektivu 

 vytváříme a upevňujeme poznatky a dovednosti žáků v 
oblasti péče o zdraví, včetně zdůraznění nutnosti prevence 

 vedeme žáky k dodržování zásad správné životosprávy 

 učíme žáky chránit přírodu a žít v souladu s ní 

 věnujeme pozornost výuce v oblasti situací mimořádného 
ohrožení  

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a 
návyků 

 umožňujeme žákům se zapojovat do rozmanitých aktivit a 
pracovních úkonů (pokusy, praktická cvičení) 

 při práci ve skupině vedeme žáky ke spolupráci, dělbě práce 
a kolektivní odpovědnosti za provedenou práci 

 rozšiřujeme povědomí žáků o charakteru práce v 
jednotlivých profesích 
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 snažíme se u žáků budovat kladný vztah k práci 

 poukazujeme na možná zdravotní a hygienická rizika při 
práci a dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny 
a ochrany zdraví při práci 

    

Prvouka 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí 
svého bydliště a v okolí školy 

orientuje se v nejbližším okolí 
bydliště, zná adresu svého bydliště 

Bydliště a jeho nejbližší okolí 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí 
svého bydliště a v okolí školy 

třídí obrázky různých typů staveb 
(panelový a rodinný dům) 

Bydliště a jeho nejbližší okolí 

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

zná cestu do školy, jednoduše 
popíše cestu do školy 

Škola a nejbližší okolí 

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

orientuje se v nejbližším okolí školy Škola a nejbližší okolí 

ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější 
místa v okolí svého bydliště a 
školy 

uvede příklady významných míst v 
nejbližším okolí 

Významná místa v okolí, orientace 
v nejbližším okolí 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role 
rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi, rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy 

pojmenuje členy rodiny na obrázku, 
hovoří o své rodině 

Život rodiny 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role 
rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi, rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy 

rozlišuje nejbližší příbuzenské 
vztahy 

Život rodiny 

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

dodržuje základní společenská 
pravidla - pozdrav, prosba, 
poděkování 

Základní společenská pravidla 

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

rozlišuje správné a nesprávné 
chování v konkrétní situaci 

Vhodné a nevhodné chování v 
konkrétní situaci 

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

uvědomuje si rozdíl mezi pojmy 
známý a neznámý člověk, je si 
vědom nebezpečí, které mu při 
jednání s neznámými lidmi může 
hrozit 

Osobní bezpečí 

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k 
odlišnostem spolužáků, jejich 
přednostem i nedostatkům 

vyslechne rozdílný názor spolužáka Tolerance k odlišnostem ostatních 

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější 
povolání a pracovní činnosti 

rozlišuje nejběžnější povolání, 
pracovní činnosti, popíše povolání 
podle obrázků 

Nejběžnější povolání a pracovní 
činnosti 

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

seznámí se s pojmem hodiny 
(budík,nástěnné hodiny, 
náramkové hodinky) 

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

rozliší části dne (ráno, poledne, 
večer, noc), uvede činnosti konané 
během dne 

Části dne, dny v týdnu, roční 
období 

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

vyjmenuje dny v týdnu, roční 
období 

Části dne, dny v týdnu, roční 
období 

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých 
denních činností 

dodržuje režim dne ve škole 
(vyučovací hodina, přestávka) 

Části dne, dny v týdnu, roční 
období 

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje 
děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

rozlišuje dějové posloupnosti 
(současnost a minulost) 

Orientace v čase 

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské 
činnosti 

seznamuje se se základními 
lidskými činnostmi (práce v 
domácnosti) 

Základní lidské činnosti 

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské 
činnosti 

rozlišuje typické dětské činnosti a 
činnosti dospělých, popíše činnost 
podle obrázků 

Základní lidské činnosti 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě 
toho popíše některé viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

seznamuje se s pojmem roční 
období, proměnami přírody během 
roku 

Proměny přírody během roku 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě 
toho popíše některé viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

poznává práce v jednotlivých 
ročních obdobích (na poli, zahradě) 

Proměny přírody během roku 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat 

pojmenuje domácí zvířata a jejich 
mláďata podle obrázků 

Domácí zvířata a jejich mláďata 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat 

rozumí pojmu volně žijící zvíře Ochrana přírody 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat 

stará se o ptactvo během zimního 
období 

Péče o zvířata a ptáky 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní 
druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

rozlišuje pojmy ovoce a zelenina Ovoce a zelenina 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní 
druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

vybarví ovoce a zeleninu podle 
reálného vzhledu 

Ovoce a zelenina 

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý 
pokus podle návodu 

pozoruje podle návodu běžné jevy v 
přírodě (např. tání ledu) 

Pozorování jevů 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

užívá hygienické návyky (mytí 
rukou, užití WC) 

Základní hygienické návyky 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

učí se správné hygieně těla, čistění 
zubů 

Základní hygienické návyky 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Harmonie  

71 

Prvouka 1. ročník  

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

umí se sám obléct, obout Sebeobsluha 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

uvědomuje si potřebu ošetření při 
poranění 

Drobná poranění 

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní 
části lidského těla 

zná pojem lidské tělo a rozeznává 
jeho základní části 

Lidské tělo a jeho hlavní části 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; 
dodržuje zásady bezpečného 
chování; neohrožuje své zdraví a 
zdraví jiných 

zná bezpečná místa pro hry 
(sáňkování, míčové hry) a umí se 
ukrýt při nebezpečí (bouřka) 

Osobní bezpečí 

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu 

zvládne chůzi po chodníku, pozná 
značky pro chodce, rozumí světelné 
signalizaci a dokáže se jí řídit 

Pravidla silničního provozu pro 
chodce 

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně 
při setkání s neznámými jedinci; v 
případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových 
linek 

je si vědom nebezpečí vyplývajícího 
z komunikace s neznámými lidmi 

Osobní bezpečí 

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně 
při setkání s neznámými jedinci; v 
případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových 
linek 

umí přivolat pomoc nebo o ni 
požádat 

Osobní bezpečí 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na 
pokyny dospělých při 
mimořádných událostech (mdú) 

je si vědom významu ochrany 
člověka za mimořádných událostí 

Mimořádné události 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

    

Prvouka 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí 
svého bydliště a v okolí školy 

orientuje se v blízkém okolí svého 
bydliště a školy 

Bydliště a blízké okolí 

Škola a blízké okolí 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí 
svého bydliště a v okolí školy 

rozliší město od vesnice na základě 
obrázků 

Orientace v blízkém okolí 

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

porovná budovy v okolí bydliště a 
školy 

Orientace v blízkém okolí 
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ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější 
místa v okolí svého bydliště a 
školy 

zná významná místa v okolí Významná místa v okolí 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role 
rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi, rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy 

rozeznává role jednotlivých 
rodinných příslušníků, rozlišuje 
vztahy mezi nimi, zná jména rodičů, 
sourozenců 

Nejbližší rodina a vztahy v ní 

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

rozlišuje vhodné a nevhodné 
chování 

Základní společenská pravidla 

Vhodné a nevhodné chování v 
dané situaci 

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

ví, jak se chovat při setkání s 
neznámými lidmi 

Osobní bezpečí 

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k 
odlišnostem spolužáků, jejich 
přednostem i nedostatkům 

vhodně reaguje na odlišný názor 
spolužáka 

Tolerance k odlišnostem ostatních 

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k 
odlišnostem spolužáků, jejich 
přednostem i nedostatkům 

pojmenuje klady lidí ve svém okolí 
týkající se jejich povahových 
vlastností, výkonů apod. 

Tolerance k odlišnostem ostatních 

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější 
povolání a pracovní činnosti 

pojmenuje některé druhy povolání 
a s pomocí obrázků k nim přiřadí 
odpovídající činnosti 

Běžná povolání, pracovní činnosti 
a nástroje 

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější 
povolání a pracovní činnosti 

pojmenuje běžné pracovní náčiní a 
ví, k čemu slouží 

Běžná povolání, pracovní činnosti 
a nástroje 

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

určí celou hodinu, vyjmenuje dny v 
týdnu 

Orientace v čase 

Hodiny - celá 

Názvy dnů v týdnu 

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých 
denních činností 

orientuje se v činnostech během 
dne 

Orientace v čase 

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých 
denních činností 

připraví si věci na výuku dle 
rozvrhu, rozliší dobu výuky od 
volného času 

Orientace v čase 

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje 
děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

orientuje se v dějové posloupnosti 
současnosti a minulosti, seznamuje 
se s budoucím dějem 

Minulost a současnost 

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské 
činnosti 

vyjmenuje druhy lidské činnosti Běžné lidské činnosti 

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské 
činnosti 

rozliší typy činností v běžném životě 
(matka, otec) 

Běžné lidské činnosti 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě 
toho popíše některé viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

pomocí obrázků porovnává 
proměny v ročních obdobích 

Roční období a práce s nimi 
spojené 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě 
toho popíše některé viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

vyjmenuje práce v ročních obdobích Roční období a práce s nimi 
spojené 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat 

rozeznává nejběžnější druhy 
hospodářských zvířat 

Nejběžnější druhy hospodářských 
a volně žijících zvířat 
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ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat 

zná význam hospodářských zvířat Nejběžnější druhy hospodářských 
a volně žijících zvířat 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat 

pojmenuje některé druhy volně 
žijících zvířat na obrázku 

Nejběžnější druhy hospodářských 
a volně žijících zvířat 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat 

uvědomuje si nutnost péče o volně 
žijící zvířata 

Ochrana přírody 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní 
druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

pojmenuje ovoce a zeleninu, 
kresbou zachytí tvar daného ovoce 
a zeleniny 

Ovoce a zelenina 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní 
druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

seznamuje se s pojmy dřevina, 
bylina 

Nejběžnější rostliny 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní 
druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

pojmenuje nejběžnější rostliny Nejběžnější rostliny 

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý 
pokus podle návodu 

provede dle návodu jednoduchý 
pokus (např. zkoumá objem vody a 
sněhu a prokazuje přítomnost 
nečistoty) 

Jednoduché pokusy 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

dbá na dodržování hygienických 
návyků 

Hygienické návyky 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

je si vědom významu otužování a 
sportování 

Ochrana zdraví 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

dodržuje pitný režim Ochrana zdraví 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

vybere vhodné oblečení vzhledem k 
počasí 

Ochrana zdraví 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

je schopen jednoduše odpovědět 
lékaři na otázky týkající se jeho 
zdravotního stavu 

Hygienické návyky 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

umí ošetřit drobného poranění 
(vyčištění rány, přilepení náplasti) 

Ošetření drobných poranění 
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ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní 
části lidského těla 

pojmenuje části obličeje a hlavy, 
ukáže oči, nos, uši, ústa, pojmenuje 
prsty 

Lidské tělo a jeho části 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; 
dodržuje zásady bezpečného 
chování; neohrožuje své zdraví a 
zdraví jiných 

popíše nebezpečné chování na 
obrázku 

Zásady bezpečného chování 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; 
dodržuje zásady bezpečného 
chování; neohrožuje své zdraví a 
zdraví jiných 

zná význam ochranných prostředků 
(např. cyklistické helmy, vhodné 
obuvi pro sportovní aktivity) 

Zásady bezpečného chování 

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu 

pojmenuje značky pro chodce Pravidla silničního provozu pro 
chodce 

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu 

uvědomuje si význam světelné 
signalizace 

Pravidla silničního provozu pro 
chodce 

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně 
při setkání s neznámými jedinci; v 
případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových 
linek 

má osvojené způsoby jednání s 
neznámými lidmi 

Osobní bezpečí 

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně 
při setkání s neznámými jedinci; v 
případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových 
linek 

zná telefonní číslo alespoň jedné 
tísňové linky 

Osobní bezpečí 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na 
pokyny dospělých při 
mimořádných událostech (mdú) 

pojmenuje některé mimořádné 
události a nebezpečí z nich 
vyplývající (požár, záplavy apod.) 

Mimořádné události 

    

Prvouka 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí 
svého bydliště a v okolí školy 

orientuje se v širším okolí bydliště a 
školy 

Bydliště a širší okolí 

Škola a širší okolí 

Orientace v širším okolí bydliště a 
školy 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí 
svého bydliště a v okolí školy 

zná adresu bydliště a školy Bydliště a širší okolí 

Škola a širší okolí 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí 
svého bydliště a v okolí školy 

začlení místo bydliště (město, 
vesnice), určuje shody a rozdíly 
mezi městem a vesnicí 

Bydliště a širší okolí 
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ČJS-3-1-01p popíše a zvládne 
cestu do školy 

popíše cestu do školy Škola a širší okolí 

ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější 
místa v okolí svého bydliště a 
školy 

vyjmenuje významná místa v obci Významná místa obce 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role 
rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi, rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy 

zná role rodinných příslušníků Širší rodina, role členů rodiny 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role 
rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi, rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy 

označí dvojice členů rodiny, které k 
sobě patří 

Širší rodina, role členů rodiny 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role 
rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi, rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy 

chápe význam rodiny Funkce a význam rodiny 

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

užívá vhodná oslovení Společenská pravidla 

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

rozlišuje typy pozdravů při setkání, 
rozloučení 

Společenská pravidla 

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

pomáhá starším Společenská pravidla 

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

rozliší vhodné a nevhodné chování 
a reaguje na ně 

Vhodné a nevhodné chování s 
ohledem na situaci 

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

správně reaguje při setkání s 
neznámými lidmi 

Osobní bezpečí 

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k 
odlišnostem spolužáků, jejich 
přednostem i nedostatkům 

pojmenuje přednosti i nedostatky 
lidí ve svém okolí týkající se např. 
jejich povahových vlastností, 
výkonů, chování a jednání 

Tolerance k odlišnostem 
ostatních, nabídka pomoci 

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k 
odlišnostem spolužáků, jejich 
přednostem i nedostatkům 

nabídne pomoc spolužákovi, který 
to potřebuje 

Tolerance k odlišnostem 
ostatních, nabídka pomoci 

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější 
povolání a pracovní činnosti 

vyjmenuje běžná povolání a 
uvědomuje si jejich význam, 
napodobí některé druhy činnosti 

Běžná povolání a jejich poslání 

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

dělí hodiny na půlhodiny a 
čtvrthodiny 

Hodiny – půlhodina, čtvrthodina 

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

je schopen přizpůsobit se změnám 
v případě potřeby 

Orientace v čase 

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

vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v 
roce 

Názvy dnů, měsíců 

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých 
denních činností 

orientuje se v rozvrhu a umí se 
připravit na vyučování 

Orientace v čase 

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje 
děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

orientuje se v dějové posloupnosti 
(včera, dnes, zítra, bylo, je a bude) 
pomocí kalendáře 

Kalendář 

Minulost, současnost, budoucnost 
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ČJS-3-3-03p poznává různé lidské 
činnosti 

popíše typy a druhy lidské činnosti 
na základě ukázky (děj na obrázku, 
video, praktická ukázka apod.) 

Lidské činnosti 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě 
toho popíše některé viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

vysvětlí proměny v ročním období 
vlastními slovy 

Roční období a proměny přírody 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě 
toho popíše některé viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

nakreslí jednoduchý obrázek k 
ročnímu období 

Roční období a proměny přírody 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě 
toho popíše některé viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

sleduje změny teploty Roční období a proměny přírody 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě 
toho popíše některé viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

přiřadí měsíce k danému ročnímu 
období 

Roční období a proměny přírody 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat 

rozliší domácí a volně žijící zvíře Běžné druhy hospodářských a 
volně žijících zvířat, jejich význam 
pro člověka 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat 

vyjádří vlastními slovy význam 
chovu hospodářských zvířat a 
užitek pro člověka 

Běžné druhy hospodářských a 
volně žijících zvířat, jejich význam 
pro člověka 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat 

blíže se seznámí s různými druhy 
živočichů (pomocí obrazového 
materiálu) 

Běžné druhy hospodářských a 
volně žijících zvířat, jejich význam 
pro člověka 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat 

pečuje o zvěř Ochrana přírody 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní 
druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

třídí ovoce a zeleninu na 
vypěstovanou u nás a dováženou, 
porovná chuť ovoce a zeleniny 

Ovoce a zelenina 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní 
druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

vyjmenuje základní zemědělské 
plodiny 

Běžné rostliny a jejich základní 
třídění 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní 
druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

pojmenuje stromy na obrázku, dělí 
stromy na listnaté a jehličnaté 

Běžné rostliny a jejich základní 
třídění 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní 
druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

určí na rostlině květ, list, stonek Základní stavba těla rostlin 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní 
druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

uvede příklady dřevin a bylin Běžné rostliny a jejich základní 
třídění 

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý 
pokus podle návodu 

provede dle návodu jednoduchý 
pokus (např. experimentuje s 
rozpustností látek) 

Jednoduché pokusy 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 

uvědomuje si význam hygienických 
návyků 

Hygienické návyky 
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pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

zváží možné příčiny nedostatečné 
hygieny 

Hygienické návyky 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

vysvětlí přínos otužování a 
sportování pro zdraví 

Péče o zdraví 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

posoudí význam vitamínů Péče o zdraví 

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní 
části lidského těla 

pojmenuje části těla: hlava, trup, 
krk, noha, ruka 

Lidské tělo a jeho části 

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní 
části lidského těla 

uvede příklady smyslového ústrojí Lidské tělo a jeho části 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

předvede chování u lékaře Péče o zdraví 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

vysvětlí dle svých možností 
zdravotní potíže a pocity, správně 
se vyjadřuje 

Péče o zdraví 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných 
poranění 

předvede ošetření drobného 
poranění 

Ošetření drobných poranění 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; 
dodržuje zásady bezpečného 
chování; neohrožuje své zdraví a 
zdraví jiných 

diskutuje o chování ohrožující 
zdraví své i jiných 

Zásady bezpečného chování 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; 
dodržuje zásady bezpečného 
chování; neohrožuje své zdraví a 
zdraví jiných 

popíše zásady chování při pobytu v 
přírodě a sportování 

Zásady bezpečného chování 

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu 

zdůvodní dodržování pravidel pro 
chodce 

Pravidla silničního provozu 

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní 
pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu 

rozpozná nezodpovědné chování 
chodců a řidičů v silničním provozu 

Pravidla silničního provozu 

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

má osvojené způsoby jednání s 
neznámými lidmi 

Krizové situace a jejich řešení 
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případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových 
linek 

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně 
při setkání s neznámými jedinci; v 
případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových 
linek 

zvládne v případě potřeby přivolat 
pomoc pro sebe a své blízké 

Krizové situace a jejich řešení 

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně 
při setkání s neznámými jedinci; v 
případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových 
linek 

zná telefonní čísla tísňových linek a 
ví, kdy je použít 

Krizové situace a jejich řešení 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na 
pokyny dospělých při 
mimořádných událostech (mdú) 

řídí se pokyny dospělého v 
modelové situaci simulující 
mimořádnou událost 

Ochrana člověka za mimořádných 
událostí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

5.7 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda v návaznosti na Prvouku přináší 
žákům základní poznatky o životě společnosti, o přírodě a jejich 
významu pro člověka. Formuje u žáků vědomí příslušnosti k 
vlastnímu národu, pěstuje žádoucí hodnotové orientace, učí žáky 
vhodnému chování ve společnosti, toleranci a vzájemné pomoci a 
spolupráci. Rozvíjí zájem žáků o poznání života, tradic a zvyklostí 
společnosti a vede k praktickému poznávání místních a regionálních 
skutečností s důrazem na dopravní výchovu. Výuka směřuje i k 
utváření pracovních návyků a k vytváření zdravého životního stylu, k 
chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností a vzájemných 
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vztahů. Učí žáky vyhledat si potřebné informace a umění využít je v 
běžném životě, čímž přispívá k rozvoji myšlení a vyjadřování. 
Vyučovací předmět Vlastivěda vybavuje žáky základními 
vědomostmi pro předmět Dějepis. Vzdělávací obsah Vlastivědy se 
realizuje ve čtyřech okruzích: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, 
Lidé a čas a Člověk a jeho zdraví. 

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

Výuka tohoto předmětu probíhá převážně v kmenové třídě. Při 
vyučování jsou využívány moderní vyučovací strategie (skupinová 
práce, projektové vyučování, využití audiovizuální techniky, 
získávání informací z tisku, internetu, výuka v terénu, práce s 
encyklopediemi) a dostupné vyučovací pomůcky. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 

 vedeme žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 
vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a zodpovědnosti 

 poskytujeme dostatek obrazového materiálu (mapy, atlasy, 
obrázkové knihy, popř. internet) 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 vedeme žáky k schopnosti učit se, k pochopení potřeby a 
významu vzdělání 

Kompetence k řešení problémů: 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, 
uplatňujeme mezipředmětové vztahy 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

 při všech aktivitách bereme v potaz individuální schopnosti 
a mentální úroveň žáků 

Kompetence komunikativní: 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací (encyklopedie, internet, časopisy) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 
problému apod. 

Kompetence sociální a personální: 

 stanovujeme jasná pravidla pro soužití ve škole – 
seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 vedeme žáky k otevřenému a kultivovanému projevování 
citů, ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a 
kulturním a etickým hodnotám  

Kompetence občanské: 

 rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik - porozumění 
a pochopení (tolerování) odlišného způsobu života a 
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vytváříme podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních 
prostředí, národností a skupin (evropská integrace) 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v praktickém 
životě 

 vychováme žáky k ohleduplnosti vůči starým, nemocným a 
handicapovaným lidem 

 směřujeme žáky k pochopení základních potřeb zdravého 
vývoje člověka 

Kompetence pracovní: 

 na základě získaných základních zkušeností rozvíjíme 
schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům 
možnost volby postupů a úkolů 

 při všech pracovních činnostech vedeme žáky k dodržování 
zásad bezpečnosti práce, hospodárnému využívání 
materiálu a správnému užívání svěřených nástrojů a 
prostředků 

    

Vlastivěda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

popíše prostředí školy a její okolí Domov a jeho okolí: domov, škola 

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

zná cestu do školy a zpět Domov a jeho okolí: domov, škola 

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

uvede název místa svého bydliště Domov a jeho okolí: domov, škola 

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

zná název města, kde je jeho škola Domov a jeho okolí: domov, škola 

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

doplní do jednoduchého plánu 
města polohu školy a významné 
body v jejím okolí 

Domov a jeho okolí: domov, škola 

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

ví, co znamenají jednotlivé barvy na 
mapě 

Mapa: světové strany, plán města, 
turistické a mapové značky 

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

zná nejdůležitější turistické a 
mapové značky 

Mapa: světové strany, plán města, 
turistické a mapové značky 

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

do nákresu doplní turistické a 
mapové značky charakteristické 
pro okolí školy 

Mapa: světové strany, plán města, 
turistické a mapové značky 
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ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje 
se na mapě České republiky, určí 
světové strany 

rozlišuje různé způsoby určování 
světových stran 

Mapa: světové strany, plán města, 
turistické a mapové značky 

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

předvídá možná nebezpečí v 
přírodě, snaží se jim předcházet 

Zásady bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-04p uvede 
pamětihodnosti, zvláštnosti a 
zajímavosti regionu, ve kterém 
bydlí 

zná některé památky ve městě Krajina, kde bydlím: místní 
krajina, město, obec, památné 
objekty 

ČJS-5-1-04p uvede 
pamětihodnosti, zvláštnosti a 
zajímavosti regionu, ve kterém 
bydlí 

uvede významné památky a 
zajímavá místa regionu 

Krajina, kde bydlím: místní 
krajina, město, obec, památné 
objekty 

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, v 
rodině, v obci (městě) 

zná základní pravidla slušného 
chování 

Pravidla slušného chování 

ČJS-5-2-04p používá peníze v 
běžných situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu jednoduchého 
nákupu a vrácené peníze 

pozná české mince a bankovky a 
zná jejich nominální hodnotu 

Finanční gramotnost - mince, 
bankovky, cena nákupu, placení, 
přání a potřeby, půjčka 

ČJS-5-2-04p používá peníze v 
běžných situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu jednoduchého 
nákupu a vrácené peníze 

dokáže platit penězi v modelové 
situaci, uvede příklady některých 
rizik spojených s placením 

Finanční gramotnost - mince, 
bankovky, cena nákupu, placení, 
přání a potřeby, půjčka 

ČJS-5-2-04p používá peníze v 
běžných situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu jednoduchého 
nákupu a vrácené peníze 

odhadne cenu základních potravin 
a celkovou cenu nákupu, spočítá, 
kolik peněz má být vráceno při 
placení 

Finanční gramotnost - mince, 
bankovky, cena nákupu, placení, 
přání a potřeby, půjčka 

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a 
potřeby se svými finančními 
možnostmi, uvede příklady rizik 
půjčování peněz 

uvede příklad svých přání a potřeb, 
odhadne jejich finanční nákladnost 

Finanční gramotnost - mince, 
bankovky, cena nákupu, placení, 
přání a potřeby, půjčka 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p 
rozeznává rozdíl mezi životem 
dnes a životem v dávných dobách 

orientuje se na jednoduché časové 
přímce 

Lidé a čas - časová přímka, 
minulost a současnost města, 
lidové tradice a zvyky, památné 
objekty a místa 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p 
rozeznává rozdíl mezi životem 
dnes a životem v dávných dobách 

má představu o časovém zařazení 
významných událostí v roce do 
jednotlivých měsíců 

Lidé a čas - časová přímka, 
minulost a současnost města, 
lidové tradice a zvyky, památné 
objekty a místa 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p 
rozeznává rozdíl mezi životem 
dnes a životem v dávných dobách 

rozlišuje minulast a přítomnost 
města 

Lidé a čas - časová přímka, 
minulost a současnost města, 
lidové tradice a zvyky, památné 
objekty a místa 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede 
významné události, které se 
vztahují k regionu a kraji 

zná některé lidové zvyky, tradice a 
pověsti v regionu 

Lidé a čas - časová přímka, 
minulost a současnost města, 
lidové tradice a zvyky, památné 
objekty a místa 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p 
vyjmenuje nejvýznamnější 

zná některé významné kulturní, 
historická a přírodní památky v 
regionu 

Lidé a čas - časová přímka, 
minulost a současnost města, 
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kulturní, historické a přírodní 
památky v okolí svého bydliště 

lidové tradice a zvyky, památné 
objekty a místa 

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní 
pravidla silničního provozu pro 
cyklisty; správně vyhodnotí 
jednoduchou dopravní situaci na 
hřišti 

dodržuje základní pravidla 
silničního provozu pro chodce a pro 
cyklisty, zná vybrané dopravní 
značky 

Dopravní výchova - pravidla 
silničního provozu, dopravní 
značky, výbava jízdního kola, 
řešení jednoduchých dopravních 
situací 

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní 
pravidla silničního provozu pro 
cyklisty; správně vyhodnotí 
jednoduchou dopravní situaci na 
hřišti 

má povědomí o základní výbavě 
jízdního kola 

Dopravní výchova - pravidla 
silničního provozu, dopravní 
značky, výbava jízdního kola, 
řešení jednoduchých dopravních 
situací 

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní 
pravidla silničního provozu pro 
cyklisty; správně vyhodnotí 
jednoduchou dopravní situaci na 
hřišti 

vyhodnotí správně jednoduchou 
dopravní situaci 

Dopravní výchova - pravidla 
silničního provozu, dopravní 
značky, výbava jízdního kola, 
řešení jednoduchých dopravních 
situací 

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné 
způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné 
události 

zná telefoní čísla tísňových linek, 
aktivně požádá o pomoc v případě 
ohrožení 

Osobní bezpečí - zásady 
bezpečného chování, pomoc při 
ohrožení, tísňové volání, jednání v 
modelových situacích 
mimořádných událostí 

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné 
způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné 
události 

v modelových situacích správně 
reaguje na nebezpečnou situaci, 
dodržuje pokyny v případě 
obecného ohrožení 

Osobní bezpečí - zásady 
bezpečného chování, pomoc při 
ohrožení, tísňové volání, jednání v 
modelových situacích 
mimořádných událostí 

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, v 
rodině, v obci (městě) 

zná základy společenského chování Základy společenského chování, 
pravidla soužití lidí, protiprávní 
jednání 

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, v 
rodině, v obci (městě) 

dodržuje pravidla soužití v rodině, 
třídě, škole i obci 

Základy společenského chování, 
pravidla soužití lidí, protiprávní 
jednání 

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

rozpozná znaky protiprávního 
jednání (krádež, šikanování, 
zneužívání) 

Základy společenského chování, 
pravidla soužití lidí, protiprávní 
jednání 

ČJS-5-2-03p uvede základní práva 
dítěte, práva a povinnosti žáka 
školy 

uvědomuje si svá základní práva a 
povinnosti v rodině i ve škole 

Základní práva a povinnosti dítěte, 
žáka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

    

Vlastivěda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Harmonie  

83 

Vlastivěda 5. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje 
se na mapě České republiky, určí 
světové strany 

pomocí mapy určí polohu svého 
bydliště a zanese ho do mapy 

ČR - domov, bydliště 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje 
se na mapě České republiky, určí 
světové strany 

zná světové strany, doplní je do 
směrové růžice, určí sever pomocí 
kompasu, rozlišuje při práci s 
mapou vybrané mapové značky, 
rozumí symbolice barev na mapě 

Světové strany, mapové značky, 
barvy na mapě 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o 
České republice a její zeměpisné 
poloze v Evropě 

doplní do nákresu název našeho 
státu a názvy sousedních států, 
pomocí mapy posoudí zeměpisnou 
polohu našeho státu v Evropě, 
ukáže hranice mezi naší republikou 
a našimi sousedy, zná některá 
hlavní města sousedních států 

ČR - hranice státu, naši sousedé, 
hlavní města okolních států 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o 
České republice a její zeměpisné 
poloze v Evropě 

má představu o významu našeho 
hlavního města, pojmenuje 
nejdůležitější kulturní památky 
Prahy 

ČR - hlavní město Praha 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o 
České republice a její zeměpisné 
poloze v Evropě 

vyhledává na mapě ČR základní 
pohoří, nížiny a řeky Čech a Moravy 

ČR - přírodní podmínky (pohoří, 
nížiny, řeky) 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o 
České republice a její zeměpisné 
poloze v Evropě 

vyhledá a přiřadí základní údaje k 
vybraným regionům ČR 

ČR - regiony, cestování 

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a 
zážitky z vlastních cest 

sdělí spolužákům své zkušenosti a 
zážitky z cest 

ČR - regiony, cestování 

ČJS-5-1-06p pozná státní symboly 
České republiky 

pozná naše státní symboly, nakreslí 
státní vlajku ČR 

ČR - státní symboly 

ČJS-5-2-04p používá peníze v 
běžných situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu jednoduchého 
nákupu a vrácené peníze 

odhadne cenu základních potravin 
a celkovou cenu nákupu, spočítá, 
kolik peněz má být vráceno při 
placení 

Finanční gramotnost - cena 
nákupu, placení, platební karta 

ČJS-5-2-04p používá peníze v 
běžných situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu jednoduchého 
nákupu a vrácené peníze 

uvede příklad využití platební karty Finanční gramotnost - cena 
nákupu, placení, platební karta 

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a 
potřeby se svými finančními 
možnostmi, uvede příklady rizik 
půjčování peněz 

má přehled o svých finančních 
prostředcích a možnostech, 
uváženě rozhoduje o nákupu podle 
finančních možností 

Finanční gramotnost - finanční 
možnosti, půjčování peněz, dluh, 
splátka 

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a 
potřeby se svými finančními 
možnostmi, uvede příklady rizik 
půjčování peněz 

na příkladu vysvětlí pojem půjčka, 
ví, že půjčku je potřeba 
vrátit/splácet, na příkladech 
objasní rizika půjčování peněz 

Finanční gramotnost - finanční 
možnosti, půjčování peněz, dluh, 
splátka 

ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý 
osobní/rodinný rozpočet, uvede 
příklady základních příjmů a 
výdajů 

uvede příklady základních příjmů a 
výdajů jedince/domácnosti 

Finanční gramotnost - příjmy, 
výdaje, rozpočet 
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ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý 
osobní/rodinný rozpočet, uvede 
příklady základních příjmů a 
výdajů 

sestaví jednoduchý osobní/rodinný 
rozpočet 

Finanční gramotnost - příjmy, 
výdaje, rozpočet 

ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý 
osobní/rodinný rozpočet, uvede 
příklady základních příjmů a 
výdajů 

uvede příklady možnosti zvýšení 
příjmů a možností snížení výdajů 

Finanční gramotnost - příjmy, 
výdaje, rozpočet 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p 
rozeznává rozdíl mezi životem 
dnes a životem v dávných dobách 

má představu o způsobu života 
našich předků v pravěku, 
porovnává způsob života lidí v 
pravěku a v současnosti 

Minulost a současnost - život v 
pravěku, Slované, na hradě a v 
podhradí, Karel IV. 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p 
rozeznává rozdíl mezi životem 
dnes a životem v dávných dobách 

popíše rozdíly mezi způsobem 
života Slovanů a životem v 
současnosti 

Minulost a současnost - život v 
pravěku, Slované, na hradě a v 
podhradí, Karel IV. 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p 
rozeznává rozdíl mezi životem 
dnes a životem v dávných dobách 

porovná způsob života lidí z 
odlišných společenských vrstev ve 
středověku 

Minulost a současnost - život v 
pravěku, Slované, na hradě a v 
podhradí, Karel IV. 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p 
rozeznává rozdíl mezi životem 
dnes a životem v dávných dobách 

má povědomí o významu Karla IV. Minulost a současnost - život v 
pravěku, Slované, na hradě a v 
podhradí, Karel IV. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

5.8 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází z elementárních vlastností, 
které žáci získali v Prvouce a dalších předmětech. Rozvíjí poznatky 
žáků o živé a neživé přírodě, seznamuje je se základními životními 
podmínkami živočichů a rostlin, učí je správné péči o ně. 
Upozorňuje na rozmanitost přírody a výjimečnost člověka, ale také 
poukazuje na negativní vlivy činnosti člověka na životní prostředí a 
apeluje na uplatňování zásad ochrany přírody. Umožňuje žákům na 
základě pozorování, vlastních zkušeností a nových poznatků 
porozumět zkoumaným jevům a vzájemným souvislostem mezi 
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nimi. Přírodověda tak vybavuje žáky základními vědomostmi pro 
předměty přírodopis, fyzika a chemie. 

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

Výuka probíhá převážně v kmenové učebně. Na běžnou výuku 
navazují různé akce – exkurze (ČOV, botanická a zoologická zahrada, 
dopravní hřiště), návštěva planetária, přírodovědné výpravy do 
různých typů ekosystémů, besedy s ochránci přírody, spolupráce s 
metodikem environmentální výchovy při různých projektech atd. K 
metodám a formám výuky patří kooperativní a projektová výuka, 
využití audiovizuální techniky, činnostně-tvořivé učení, praktické 
pokusy, vycházky spojené s pozorováním přírody. Důraz je kladen na 
schopnost popisovat pozorované jevy, vyhledávat, zpracovávat a 
vyhodnocovat informace o nich z různých dostupných zdrojů 
(encyklopedie, internet, tisk apod.)  

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 

 učíme žáky aktivně vyhledávat a třídit informace z různých 
zdrojů a s informacemi pracovat 

 vedeme žáky k samostatnému pozorování a porovnávání 
získaných výsledků 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení a logickému 
uvažování  

 rozvíjíme u žáků schopnost interpretovat výsledky své práce 

 upozorňujeme žáky na konkrétní využití vědomostí a 
dovedností v životě 

 posuzujeme žáky na základě individuálního pokroku a 
zlepšení 

 podporujeme u žáků samostatnost, ale zároveň i schopnost 
spolupracovat v týmu 

 vedeme žáky k osvojení strategie učení a k pochopení 
potřeby a významu vzdělání pro další život 

Kompetence k řešení problémů: 

 učíme žáky identifikovat a následně řešit problémy či 
krizové situace 

 zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 

 upozorňujeme žáky na různé zdroje informací, které mohou 
vést k řešení problému 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
přírodních, společenských a dalších jevů a dějů 
(uplatňujeme mezipředmětové vztahy) 

 vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému 

 postupným zvyšováním náročnosti zadávaných úkolů 
podněcujeme žáky k hledání nových řešení 

 vedeme žáky k sebereflexi a kritickému zhodnocení svých 
skutků 

Kompetence komunikativní: 
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 rozvíjíme u žáků dovednost správně a výstižně formulovat 
své názory na lidskou společnost, přírodní jevy, historické 
události 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastních 
myšlenek, poznatků a dojmů 

 podporujeme u žáků kladení otázek k danému tématu, 
učíme je vhodně argumentovat a diskutovat 

 vedeme žáky k používání správné terminologie v rámci 
probíraných témat 

 učíme žáky vzájemně si sdělovat své pocity 

 vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci      

Kompetence sociální a personální: 

 dbáme na dodržování stanovených pravidel chování ve 
škole i mimo ni 

 umožňujeme žákům spoluvytvářet pravidla společného 
soužití ve třídě a učíme je tato pravidla respektovat 

 vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a 
jejich kulturám, učíme je žít společně s ostatními lidmi 

 rozvíjíme schopnost žáků respektovat práci a úspěchy 
druhých 

 pěstujeme u žáků schopnost spolupráce a vzájemné 
pomoci, zadáváme úkoly, na kterých mohou žáci pracovat 
společně 

 vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city v 
chování, jednání a v prožívání životních situací 

 pěstujeme v žácích ochotu pomáhat mladším a slabším 
spolužákům 

 rozvíjíme vnímavost a citlivé vztahy k starým a nemocným 
občanům 

Kompetence občanské: 

 připravujeme žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné 
a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali 
své povinnosti 

 opakovaně seznamujeme žáky se školním řádem, důsledně 
postihujeme projevy záškoláctví, šikany apod., posilujeme 
prevenci těchto jevů 

 učíme žáky rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a 
negativní projevy chování 

 vedeme žáky k intoleranci projevů rasismu a xenofobie 

 klademe na žáky takové nároky, aby mohli objevovat svou 
jedinečnost, vlastní možnosti a limity 

 posilujeme v žácích ochotu pomoci druhým 

 směrujeme žáky k aktivní péči o životní prostředí 

 předkládáme žákům informace o zdravém životním stylu 
bez závislostí (tabák, alkohol, drogy), seznamujeme je s 
důsledky zneužívání všech návykových látek, nacvičujeme 
odmítnutí nabízené drogy 
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 učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a 
sociální zdraví 

 upozorňujeme žáky na možnost vzniku krizových situací, 
provádíme nácvik k jejich zvládání 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k osvojování základních pracovních návyků a 
dovedností 

 poskytujeme žákům prostor k poznání a posouzení vlastních 
možností a schopností 

 vedeme žáky ke správné organizaci práce a k organizaci 
práce ve skupinách 

 učíme žáky hodnotit výsledky práce své i ostatních 

 různým způsobem prezentujeme práce žáků (výstavy, 
soutěže, projekty) 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel a zásad 
bezpečnosti a hygieny práce, posilujeme znalosti žáků v 
oblasti poskytování první pomoci 

    

Přírodověda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-01p na jednotlivých 
příkladech poznává propojenost 
živé a neživé přírody 

na příkladech uvede propojenost 
živé a neživé přírody 

Znaky živé a neživé přírody, 
srovnání 

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

popíše střídání ročních období Střídání ročních období – příroda 
na podzim, v zimě, na jaře, v létě; 
sezónní práce na zahradě a na poli 

ČJS-5-4-03p zkoumá základní 
společenstva vyskytující se v 
nejbližším okolí a pozoruje 
přizpůsobení organismů prostředí 

zná vybrané zástupce rostlinné i 
živočišné říše vyskytující se ve volné 
přírodě, popíše jejich základní 
životní podmínky 

Rostliny – rozlišování strom x keř x 
bylina; popis částí rostliny; růst 
rostliny; plody na zahradě; péče o 
pokojové rostliny; péče o zahradní 
rostliny; chráněné rostliny 

Živočichové – péče o domácí 
mazlíčky a drobná domácí zvířata 
(pes, kočka, želva, křeček, slepice, 
králík, koza, kráva, kůň apod.); 
volně žijící živočichové (hlavní 
části těla, způsob života, chování) 

ČJS-5-4-03p zkoumá základní 
společenstva vyskytující se v 
nejbližším okolí a pozoruje 
přizpůsobení organismů prostředí 

pozoruje vybrané organismy 
lesního ekosystému 

Les – základní druhy jehličnatých a 
listnatých stromů, lesní byliny a 
plody, význam a nepřátelé lesa 

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

uplatňuje zásady ochrany přírody a 
životního prostředí 

Chráníme přírodu – pobyt v 
přírodě, rozdělávání ohně, 
táboření, likvidace odpadů aj. 
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ČJS-5-4-05p zvládá péči o 
pokojové rostliny a zná způsob 
péče o drobná domácí zvířata 

pečuje o pokojové rostliny Rostliny – rozlišování strom x keř x 
bylina; popis částí rostliny; růst 
rostliny; plody na zahradě; péče o 
pokojové rostliny; péče o zahradní 
rostliny; chráněné rostliny 

ČJS-5-4-05p zvládá péči o 
pokojové rostliny a zná způsob 
péče o drobná domácí zvířata 

zná zásady péče o běžná domácí 
zvířata 

Živočichové – péče o domácí 
mazlíčky a drobná domácí zvířata 
(pes, kočka, želva, křeček, slepice, 
králík, koza, kráva, kůň apod.); 
volně žijící živočichové (hlavní 
části těla, způsob života, chování) 

ČJS-5-4-05p zvládá péči o 
pokojové rostliny a zná způsob 
péče o drobná domácí zvířata 

stará se o domácí mazlíčky Živočichové – péče o domácí 
mazlíčky a drobná domácí zvířata 
(pes, kočka, želva, křeček, slepice, 
králík, koza, kráva, kůň apod.); 
volně žijící živočichové (hlavní 
části těla, způsob života, chování) 

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti 
lidí na přírodu a jmenuje některé 
činnosti, které přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho 
poškozují 

uvede příklady činností lidí, které 
mají negativní/pozitivní vliv na 
přírodní prostředí 

Chráníme přírodu – pobyt v 
přírodě, rozdělávání ohně, 
táboření, likvidace odpadů aj. 

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní 
znalosti, dovednosti a návyky 
související s preventivní ochranou 
zdraví a zdravého životního stylu 

pečuje o své zdraví, uplatňuje 
základní hygienické návyky 

Péče o zdraví – hygiena; režim 
dne; zdravá strava a pitný režim 

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní 
znalosti, dovednosti a návyky 
související s preventivní ochranou 
zdraví a zdravého životního stylu 

pojmenuje vybrané části lidského 
těla, pojmenuje vybrané orgánové 
soustavy 

Lidské tělo – popis částí lidského 
těla; nejdůležitější vnitřní orgány; 
vybrané orgánové soustavy 

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

poskytne první pomoc při drobných 
poraněních 

Úrazy – ošetření drobných 
poranění, přivolání lékařské 
pomoci 

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

přivolá v případě potřeby lékařskou 
pomoc, zná čísla vybraných 
tísňových linek 

Úrazy – ošetření drobných 
poranění, přivolání lékařské 
pomoci 

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní 
znalosti, dovednosti a návyky 
související s preventivní ochranou 
zdraví a zdravého životního stylu 

pečuje o své zdraví, uplatňuje 
základní dovednosti a návyky 
související s preventivní ochranou 
zdraví a zdravého životního stylu 

péče o zdraví- hygiena, nejběžnější 
nemoci a jejich prevence, 
preventivní ochrana zdraví 

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

rozliší jednotlivé etapy lidského 
života 

etapy lidského života 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

Přírodověda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-01p na jednotlivých 
příkladech poznává propojenost 
živé a neživé přírody 

poznává propojenost živé a neživé 
přírody 

Střídání ročních období; pohyby 
Země 

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

popíše střídání ročních období a 
proměny přírody s ním související 

Střídání ročních období; pohyby 
Země 

ČJS-5-4-03p zkoumá základní 
společenstva vyskytující se v 
nejbližším okolí a pozoruje 
přizpůsobení organismů prostředí 

popíše základní životní podmínky 
vybraných zástupců rostlinné i 
živočišné říše, zkoumá vybraná 
společenstva, pozoruje 
přizpůsobení vybraných organismů 
prostředí 

Živočichové – životní potřeby a 
projevy, průběh a způsob života; 
stavba těla u vybraných savců, 
ptáků, hmyzu; chov a ochrana; 
význam pro člověka, chráněné a 
ohrožené druhy 

Rostliny – životní projevy rostlin 
(dýchání, přijímání potravy, 
rozmnožování); rostliny na 
zahrádce, na poli, v lese, u vody; 
chráněné rostliny; kulturní rostliny 

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

uplatňuje zásady ochrany přírody a 
životního prostředí 

Vliv činnosti lidí na přírodu; 
ohleduplné chování k přírodě, její 
ochrana 

ČJS-5-4-05p zvládá péči o 
pokojové rostliny a zná způsob 
péče o drobná domácí zvířata 

pečuje o pokojové rostliny Rostliny – životní projevy rostlin 
(dýchání, přijímání potravy, 
rozmnožování); rostliny na 
zahrádce, na poli, v lese, u vody; 
chráněné rostliny; kulturní rostliny 

ČJS-5-4-05p zvládá péči o 
pokojové rostliny a zná způsob 
péče o drobná domácí zvířata 

zná zásady péče o drobná domácí 
zvířata 

Živočichové – životní potřeby a 
projevy, průběh a způsob života; 
stavba těla u vybraných savců, 
ptáků, hmyzu; chov a ochrana; 
význam pro člověka, chráněné a 
ohrožené druhy 

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti 
lidí na přírodu a jmenuje některé 
činnosti, které přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho 
poškozují 

popíše vliv činnosti lidí na přírodu Vliv činnosti lidí na přírodu; 
ohleduplné chování k přírodě, její 
ochrana 

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti 
lidí na přírodu a jmenuje některé 
činnosti, které přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho 
poškozují 

posoudí, které činnosti přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho 
poškozují 

Vliv činnosti lidí na přírodu; 
ohleduplné chování k přírodě, její 
ochrana 

ČJS-5-4-06p reaguje vhodným 
způsobem na pokyny dospělých 
při mimořádných událostech 

reaguje přiměřeně na pokyny 
dospělých při simulaci mimořádné 
události 

Mimořádné události 

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné 
způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné 
události 

Ochrana člověka v situacích 
ohrožujících zdraví a za 
mimořádných událostí 
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ČJS-5-4-07p provádí jednoduché 
pokusy se známými látkami 

provede dle návodu jednoduchý 
pokus se známými látkami (např. 
vlastnosti látek) 

Jednoduché pokusy 

 pojmenuje základní složky neživé 
přírody a uvede její vlastnosti a 
význam 

Nerosty, horniny – významné 
horniny a nerosty; působení 
přírodních vlivů 

Půda – vznik půdy a její význam; 
druhy půdy; živiny v půdě; péče o 
půdu 

Voda – výskyt, vlastnosti a 
význam; oběh vody v přírodě; 
ochrana vodních toků; vlastnosti; 
voda spodní a povrchová; úprava 
vody a její čištění 

Vzduch – vlastnosti a složení 
vzduchu; význam vzduchu pro 
život; proudění vzduchu; vítr; 
ochrana ovzduší 

 rozdělí látky podle skupenství, 
uvede jejich základní vlastnosti  

Látky a jejich vlastnosti – základní 
rozdělení látek a jejich vlastnosti, 
porovnávání látek 

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní 
znalosti, dovednosti a návyky 
související s preventivní ochranou 
zdraví a zdravého životního stylu 

popíše hlavní části kostry člověka Lidské tělo – popis kostry člověka 
a jejích hlavních částí; vybrané 
orgánové soustavy a jejich funkce 

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní 
znalosti, dovednosti a návyky 
související s preventivní ochranou 
zdraví a zdravého životního stylu 

popíše vybrané orgánové soustavy Lidské tělo – popis kostry člověka 
a jejích hlavních částí; vybrané 
orgánové soustavy a jejich funkce 

 má osvojeny účelné způsoby 
chování v situacích ohrožujících 
zdraví 

Ochrana člověka v situacích 
ohrožujících zdraví a za 
mimořádných událostí 

Osobní bezpečí – bezpečné 
chování v silničním provozu, 
vhodná a nevhodná místa pro hru, 
bezpečnostní prvky; šikana, 
sexuální zneužívání a jiné formy 
násilí 

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní 
pravidla silničního provozu pro 
cyklisty; správně vyhodnotí 
jednoduchou dopravní situaci na 
hřišti 

uplatňuje základní pravidla 
silničního provozu pro chodce a 
cyklisty, rozliší vhodná a nevhodná 
místa pro hru 

Osobní bezpečí – bezpečné 
chování v silničním provozu, 
vhodná a nevhodná místa pro hru, 
bezpečnostní prvky; šikana, 
sexuální zneužívání a jiné formy 
násilí 

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní 
pravidla silničního provozu pro 
cyklisty; správně vyhodnotí 
jednoduchou dopravní situaci na 
hřišti 

vyřeší správně jednoduchou 
dopravní situaci (na dopravním 
hřišti) 

Osobní bezpečí – bezpečné 
chování v silničním provozu, 
vhodná a nevhodná místa pro hru, 
bezpečnostní prvky; šikana, 
sexuální zneužívání a jiné formy 
násilí 

ČJS-5-5-05p odmítá návykové 
látky 

má osvojené jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek 

Návykové látky – nejčastější druhy 
návykových látek a jejich 
odmítání; nebezpečí gamblerství, 
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bezpečná komunikace 
prostřednictvím elektronických 
médií 

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

poskytne první pomoc při 
zlomeninách 

Úrazy – první pomoc při 
zlomeninách; přivolání lékařské 
pomoci; přenos zraněných 

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

přivolá v případě potřeby lékařskou 
pomoc, zná čísla tísňových volání a 
ví, k čemu slouží 

Úrazy – první pomoc při 
zlomeninách; přivolání lékařské 
pomoci; přenos zraněných 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné 
chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování 
mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku (mdú) 

popíše základní rozdíly mezi mužem 
a ženou, uplatňuje ohleduplné 
chování k druhému pohlaví 

Rozdíly mezi mužem a ženou; 
partnerské vztahy, bezpečné 
způsoby sexuálního chování 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné 
chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování 
mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku (mdú) 

zná zásady bezpečného sexuálního 
chování 

Rozdíly mezi mužem a ženou; 
partnerské vztahy, bezpečné 
způsoby sexuálního chování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

5.9 Dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

0 0 0 0 0 2 2 1 2 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Dějepis poskytuje žákům základní poznatky o 
dějinném vývoji lidstva a vlastního národa. Žáci získají základní 
vědomosti o minulosti naší země v kontextu se světovými dějinami, 
seznámí se s významnými historickými událostmi a osobnostmi, 
které ovlivnili život v minulosti a mají význam i pro budoucnost. 
Poznají historické a kulturní památky, učí se jejich ochraně a úctě k 
nim. Výuka vede rovněž k úctě k vlastnímu národu i k jiným 
národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním, 
náboženským a jiným odlišnostem lidí. Podporuje zájem žáků o 
veřejné záležitosti.  

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 

Vyučovací předmět Dějepis je realizován v 6., 7. a 9. ročníku v 
rozsahu 2 hodin týdně, v 8. ročníku 1 hodiny týdně. Výuka probíhá 
převážně v učebně formou moderních vyučovacích metod 
(projektové vyučování, skupinová práce, využití audiovizuální 
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informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

techniky, samostatné vyhledávání informací v různých zdrojích 
apod.). Do výuky jsou zařazovány exkurze, besedy, kulturní a 
společenské akce podle aktuální nabídky v průběhu školního roku.  

Integrace předmětů  Dějepis 

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

Kompetence k učení: 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učebních 
podnětů 

 propojujeme informace se skutečným životem - 
přistupujeme k žákům individuálně, pracujeme s 
přiměřeným  

Kompetence k řešení problémů: 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která je podněcuje 
k tvořivému myšlení, nikoliv hotové 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, 
uplatňujeme mezipředmětové vztahy 

 vedeme žáky k uplatňování základních myšlenkových 
operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, 
abstrakce  

Kompetence komunikativní: 

 využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních 
technik (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí 
technických prostředků atd.) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 
problému apod. 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací (encyklopedie, internet, odborné 
publikace, časopisy)  

Kompetence sociální a personální: 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 zapojujeme žáky do týmové práce – ke spolupráci a 
společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 
prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

 vedeme žáky k otevřenému a kultivovanému projevování 
citů, ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a 
kulturním a etickým hodnotám  

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k pochopení principů a fungování demokracie 
v osobním životě i ve škole a společnosti 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat v praktickém 
životě 
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Název předmětu Dějepis 

 rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik – porozumění 
a pochopení (tolerování) odlišného způsobu života a 
vytváříme podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních 
prostředí, národností a skupin  

Kompetence pracovní: 

 na základě získaných zkušeností rozvíjíme schopnost 
samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům možnost 
volby postupů a úkolů 

 odhalujeme a podporujeme jejich přednosti a využíváme je 
při motivaci k rozhodování o budoucím povolání  

    

Dějepis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 historické prameny, získávání 
informací o dějinách 

historické prameny 

získávání informací o dějinách 

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

vysvětlí význam dějin pro současný 
život 

význam dějin, doba 
předhistorická, doba historická 

D-9-2-01p rozliší základní rozdíly 
ve způsobu života pravěkých a 
současných lidí 

vysvětlí rozdíl způsobu života 
pravěkých a současných lidí 

život v pravěku 

D-9-2-01p podle obrázků popíše 
pravěká zvířata, způsob jejich 
lovu, zbraně, předměty denní 
potřeby a kultovní předměty 

rozdělí období pravěku na 
jednotlivé etapy 

doba kamenná – lovci a sběrači 
potravy, první zemědělci 

doba bronzová – způsob 
zpracovávání kovů 

doba železná – keltská kultura 
(kmen Bójů) 

hmotná a duchovní kultura v 
pravěku (srovnání jednotlivých 
etap) 

D-9-2-01p podle obrázků popíše 
pravěká zvířata, způsob jejich 
lovu, zbraně, předměty denní 
potřeby a kultovní předměty 

popíše způsob života ve starší a 
mladší době kamenné (lovci, 
sběrači potravy a zemědělci) 

doba kamenná – lovci a sběrači 
potravy, první zemědělci 

D-9-2-01p podle obrázků popíše 
pravěká zvířata, způsob jejich 
lovu, zbraně, předměty denní 
potřeby a kultovní předměty 

objasní možnosti získávání ohně doba kamenná – lovci a sběrači 
potravy, první zemědělci 

D-9-2-01p podle obrázků popíše 
pravěká zvířata, způsob jejich 
lovu, zbraně, předměty denní 
potřeby a kultovní předměty 

vysvětlí způsob tavení kovů z 
kamenů 

doba bronzová – způsob 
zpracovávání kovů 

D-9-2-01p podle obrázků popíše 
pravěká zvířata, způsob jejich 
lovu, zbraně, předměty denní 
potřeby a kultovní předměty 

charakterizuje keltskou kulturu v 
době železné (keltská města, 
způsob pohřbívání, keramika) 

doba železná – keltská kultura 
(kmen Bójů) 
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Dějepis 6. ročník  

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

popíše život v době nejstarších 
civilizací 

starověké civilizace 

D-9-3-01p uvědomuje si 
souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vývojem 
starověkých států 

vysvětlí souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vývojem 
starověkých států 

obecné znaky a specifické 
zvláštnosti vývoje těchto 
společností 

 vyjmenuje nejdůležitější osobnosti 
a nejvýznamnější památky Egypta, 
Řecka, Říma 

Egypt - přírodní podmínky, 
zemědělství a řemeslo, pyramidy, 
život v Egyptě, kultura a 
vzdělanost, písmo 

Řecko - přírodní podmínky, 
zemědělství a obchod, život v 
Řecku 

Sparta a Atény - kultura a 
vzdělanost (divadlo, sport a hry, 
mytologie) 

Řím - počátky Říma (legenda o 
vzniku města), Cézar, Kleopatra, 
Pompeje, Spartakovo povstání 
otroků, Koloseum – gladiátorské 
turnaje 

 objasní význam starověkých objevů 
pro současnost  

přínos pro rozvoj světové kultury, 
vznik písma 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

    

Dějepis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-4-03p uvede první státní 
útvary na našem území 

popíše první státní útvary na našem 
území 

Sámova říše 

Velkomoravská říše 

 charakterizuje život starých 
Slovanů  

stěhování národů, život starých 
Slovanů 

 objasní význam příchodu Cyrila a 
Metoděje na Moravu  

příchod Cyrila a Metoděje na 
Moravu 

 vypráví pověst o Přemyslu a Libuši  počátky českého státu 

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

vysvětlí úlohu a postavení církve ve 
středověké společnosti 

úloha a postavení křesťanské 
církve ve středověké společnosti 

 popíše život Mistra Jana Husa  Mistr Jan Hus, husitské války, 
husité a křižáci 

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

husitské hnutí, vysvětlí průběh 
husitských válek 

Husitství 

 charakterizuje husity a křižáky  Mistr Jan Hus, husitské války, 
husité a křižáci 
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Dějepis 7. ročník  

 jmenuje oblasti lidské činnosti, ve 
kterých se prosadila renesance  

život v období renesance 

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

uvede základní informace o 
počátcích českého státu 

počátky českého státu 

D-9-4-05p uvede nejvýraznější 
osobnosti přemyslovského a 
lucemburského státu 

zná nejvýraznější osobnosti v době 
přemyslovské a lucemburské 

Přemysl a jeho rod 

svatý Václav 

knížata a králové: Přemysl Otakar 
I., Přemysl Otakar II., Václav II., 
Václav III., Jan Lucemburský 

život v době vlády Karla IV., rozvoj 
kultury a vzdělání 

gotická kultura (kláštery – Anežka 
Česká) 

Václav IV., Zikmund 

doba vlády Jiřího z Poděbrad 

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

rozeznává období rozkvětu českého 
státu v době přemyslovské a 
lucemburské 

Rozmach českého státu za vlády 
Přemyslovců a Lucemburků 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

    

Dějepis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

ví o důsledcích objevných cest a 
poznávání nových civilizací 

Počátek novověku 

objevné cesty a jejich důsledky, 
Kryštof Kolumbus, poznávání 
nových civilizací 

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

uvede příklady důležitých objevů a 
vynálezů 

vynález knihtisku, další důležité 
objevy a vynálezy 

D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede 
zásadní historické události v naší 
zemi v daném období 

vyjmenuje hlavní důsledky bitvy na 
Bíle hoře 

České země za vlády Habsburků, 
doba Rudolfa II., život a dílo J. A. 
Komenského 

bitva na Bílé hoře a její důsledky, 
život v době pobělohorské 

D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje 
nejvýraznější osobnosti českých 
dějin v novověku 

chápe význam osobnosti 
Ferdinanda I., Rudolfa II. a J. A. 
Komenského 

České země za vlády Habsburků, 
doba Rudolfa II., život a dílo J. A. 
Komenského 

 uvede příklady barokních památek  barokní kultura 

D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede 
zásadní historické události v naší 
zemi v daném období 

určí rozdíl mezi dobou 
pobělohorskou a dobou 
osvícenectví 

Osvícenectví, vláda a reformy 
Marie Terezie a Josefa II., selské 
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Dějepis 8. ročník  

rebelie, hospodářský a kulturní 
rozvoj 

 zná nejdůležitější reformy Marie 
Terezie a Josefa II.  

Osvícenectví, vláda a reformy 
Marie Terezie a Josefa II., selské 
rebelie, hospodářský a kulturní 
rozvoj 

D-9-6-03p vyjmenuje 
nejvýznamnější osobnosti českých 
dějin 19. století 

chápe podstatu doby národního 
obrození, jmenuje naše největší 
národní buditele 

Národní obrození, utváření 
novodobého českého národa, 
František Palacký, revoluční rok 
1848, změny ve společnosti po 
roce 1848 

významné osobnosti českých dějin 
19. století (J. Dobrovský, J. 
Jingmann, F. Palacký) 

D-9-6-03p uvede základní 
historické události v naší zemi v 
19. století 

popíše změny po r. 1848 v 
zemědělství, průmyslu a dopravě 

Národní obrození, utváření 
novodobého českého národa, 
František Palacký, revoluční rok 
1848, změny ve společnosti po 
roce 1848 

česká politika a kultura na konci 
19. století 

 vysvětlí pojem kolonie, jmenuje 
státy, které vlastnily nejvíce kolonií  

světové kolonie 

D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve 
způsobu života společnosti 
jednotlivých historických etap 

rozlišuje rozdíly ve způsobu života 
společnosti jednotlivých 
historických etap 

rozdíly ve způsobu života 
společnosti jednotlivých 
historických etap 

    

Dějepis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p 
uvede příčiny a politické, sociální a 
kulturní důsledky 1. světové války 

zná skutečnou příčinu rozpoutání 1. 
světové války a její průběh, chápe 
politické, sociální a kulturní 
důsledky 1. světové války 

příčiny vypuknutí 1. světové války, 
válečný kalendář 1. světové války, 
důsledky válečného konfliktu 

D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede 
základní informace o vzniku 
samostatné Československé 
republiky 

vysvětlí okolnosti vzniku 
samostatné Československé 
republiky, má základní poznatky o 
osobnosti prvního prezidenta 

Období 1. republiky, vznik 
československého státu, první 
prezident T. G. Masaryk, 
hospodářská krize a 30. léta v ČSR 

D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše 
průběh a důsledky 2. světové války 
a politický a hospodářský vývoj v 
poválečné Evropě 

dokáže vysvětlit důsledky 
mnichovské zrady pro náš stát, zná 
příčiny 2. světové války, popíše 
průběh 2. světové války včetně 
osvobození naší vlasti, rozumí 
nelehkému období života lidí v 
období protektorátu, popíše situaci 

fašismus v Evropě, prezident 
Edvard Beneš, Mnichovská zrada 

2. světová válka, příčiny, průběh a 
důsledky 2. světové války, 
protektorát Čechy a Morava, 
Slovenský stát, domácí a 
zahraniční odboj, holocaust 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Harmonie  

97 

Dějepis 9. ročník  

Slovenského státu během války, 
objasní pojem holocaust, 
osvobození, důsledky II. světové 
války 

 zná podstatu únorového převratu v 
r. 1948, vysvětlí pojem stalinismus, 
vyjmenuje některé prezidenty 
období totalitního režimu, vysvětlí 
pojem emigrace  

Poválečný vývoj, období zápasu o 
demokracii – r. 1948, totalitní 
režim a odpor proti němu (oběti 
nového režimu), emigrace – Rádio 
Svobodná Evropa 

 ví o důsledcích okupace v r. 1968, 
chápe nebezpečí totalitních 
ideologií  

okupace ČSSR - r. 1968, období 
normalizace 

D-9-8-04p chápe význam událostí 
v roce 1989 a vítězství demokracie 
v naší vlasti 

chápe význam událostí v roce 1989 
a vítězství demokracie v naší vlasti, 
uvede nejvýznamnější osobnosti „ 
sametové revoluce “ 

události roku 1989, vítězství 
demokracie, nové společenské 
poměry v Evropě, vznik České 
republiky a vstup do EU 

 popíše nové společenské poměry v 
Evropě, vznik ČR a vstup do EU  

události roku 1989, vítězství 
demokracie, nové společenské 
poměry v Evropě, vznik České 
republiky a vstup do EU 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

5.10 Občanská výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Občanská výchova 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova se zaměřuje na osobnostní 
rozvoj žáka. Jeho cílem je osvětlit postavení člověka ve společnosti, 
vybavit žáka základními vědomostmi o podstatě a fungování 
společnosti, o právech a povinnostech občanů. Současně je žákům 
vštěpována nutnost vážit si života, práce a názorů svých i ostatních 
lidí a nést zodpovědnost za své chování. Nedílnou součástí výuky je i 
výchova k volbě povolání. Předmět Občanská výchova také uvádí do 
souvislostí poznatky o vývoji společnosti, aktuálním dění, 
mezinárodní spolupráci a podporuje zájem žáků o veřejné 
záležitosti. 

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 

Vyučovací předmět Občanská výchova má dotaci 1 hodina týdně v 
6. až 9. ročníku. Výuka probíhá převážně v kmenové učebně. jsou 
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Název předmětu Občanská výchova 

předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

využívány moderní vyučovací strategie (skupinová práce, projektové 
vyučování, využití audiovizuální techniky, práce s encyklopediemi, 
získávání informací z tisku, internetu apod.) Do výuky jsou 
zařazovány exkurze (na Městský úřad, Úřad práce, učiliště, dle 
možnosti do výrobních závodů apod.), besedy (náboráři ze středních 
škol, odborníci - lékař, policista, bývalí žáci). 

Integrace předmětů  Výchova k občanství 

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

Kompetence k učení: 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 přistupujeme k žákům individuálně, pracujeme 
spřiměřeným učivem a zdroji informací 

Kompetence k řešení problémů: 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
společenských jevů a dějů, uplatňujeme mezipředmětové 
vztahy 

 zařazujeme nové formy vyučování, praktická cvičení a 
činnosti do vyučovacího procesu 

Kompetence komunikativní: 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 
problému 

 pomocí všech prostředků zlepšujeme kvalitu mluvního 
projevu – pracujeme s různými zdroji informací (časopisy, 
encyklopedie, Internet)  

Kompetence sociální a personální: 

 stanovujeme jasná pravidla pro soužití ve škole – 
seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi 

 zapojujeme žáky do týmové práce (spolupráce, společné 
prožívání, pochopení role ve skupině) 

Kompetence občanské: 

 vytváříme a upevňujeme poznatky a dovednosti žáka v 
oblasti péče o zdraví 

 vedeme žáky k pochopení principů a fungování demokracie 
v osobním životě i ve škole a společnosti 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem 

 rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik –porozu mění 
a pochopení odlišného způsobu života 

Kompetence pracovní: 

 poskytujeme žákům prostor k poznání a reálnému 
posouzení svých možností, schopností a zájmů a jejich 
využití při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 vytváříme funkční systém informační a poradenské činnosti 
v oblasti profesní orientace 

 odhalujeme a podporujeme jejich přednosti a využíváme je 
při motivaci k rozhodování o budoucím povolání – studiu 

 vysvětlujeme žákům nutnost celoživotního vzdělávání 
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Občanská výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

orientuje se v kalendáři, přečte 
letopočet, datum, vysvětlí původ a 
způsoby dodržování svátků, režim 
dne, plánování 

Život v čase, čas, měření času, 
kalendář, svátky 

VO-9-3-02p stručně popíše 
sociální, právní a ekonomické 
otázky rodinného života a rozlišuje 
postavení a role rodinných 
příslušníků 

vysvětlí pojem rodina, užší a širší 
rodina, rodina úplná, neúplná, 
vysvětlí pojmy biologická rodina, 
náhradní rodinná péče 

Život v rodině, rodina, členové 
rodiny, rodokmen, funkce rodiny 

typy rodin a rodinné péče 

 pojmenuje rodinné zvyky, rituály ve 
své rodině  

rodinný řád, tradice, rituály 
(svatba, manželství, partnerství), 
zákon o rodině, konflikty v rodině 
a jejich řešení, vzájemná 
komunikace, tolerance 

 vysvětlí vznik manželství, 
registrovaného partnerství, 
rozpozná možné příčiny rodinných 
problémů  

rodinný řád, tradice, rituály 
(svatba, manželství, partnerství), 
zákon o rodině, konflikty v rodině 
a jejich řešení, vzájemná 
komunikace, tolerance 

VO-9-1-07p uplatňuje vhodné 
způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích a 
rozlišuje projevy nepřiměřeného 
chování a porušování 
společenských norem 

pojmenuje základní lidská práva a 
práva dětí, popíše příklady 
porušování lidských práv 

porušování společenských pravidel 
a práv (šikana, rasismus, 
diskriminace, násilí na dětech) 

VO-9-1-07p uplatňuje vhodné 
způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích a 
rozlišuje projevy nepřiměřeného 
chování a porušování 
společenských norem 

v případě týrání, zneužívání či 
šikany ví, na koho se má obrátit pro 
pomoc 

porušování společenských pravidel 
a práv (šikana, rasismus, 
diskriminace, násilí na dětech) 

VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty 
přátelství a vztahů mezi lidmi a je 
ohleduplný ke starým, nemocným 
a postiženým spoluobčanům 

respektuje odlišnost lidí ve 
společnosti, je ohleduplný k starým, 
nemocným či postiženým 
spoluobčanům, uvědomuje si 
význam přátelství 

přátelství, konflikt, řešení 
konfliktu, odlišnost lidí ve 
společnosti, ohleduplnost ke 
starým, nemocným, postiženým 

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

dodržuje základní pravidla 
společenského chování 

Život mezi lidmi, pravidla 
společenského života (psaná, 
nepsaná), úcta k člověku, základní 
lidská práva a povinnosti, dětská 
práva, rovnoprávné postavení žen 
a mužů 

VO-9-4-09p uvede základní 
informace o sociálních, právních a 
ekonomických otázkách rodinného 
života a rozlišuje postavení a role 
rodinných příslušníků 

orientuje se v sociálních, právních a 
ekonomických otázkách rodiny, 
rozlišuje postavení a role rodinných 
příslušníků 

sociální, právní a ekonomické 
otázky rodiny, postavení a role 
rodinných příslušníků 
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VO-9-4-04p vyjmenuje základní 
práva a povinnosti občanů 

zná základní práva a povinnosti 
občanů 

Život mezi lidmi, pravidla 
společenského života (psaná, 
nepsaná), úcta k člověku, základní 
lidská práva a povinnosti, dětská 
práva, rovnoprávné postavení žen 
a mužů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

    

Občanská výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Obec,orientuje se na plánku města, 
uvede příklady významných objektů 
a přírodních zajímavostí v obci a 
regionu, uvede příklady 
významných osobností v obci a 
regionu  

Život v obci - obec (vesnice, 
město), historie, významné 
objekty, přírodní zajímavosti, 
významní rodáci 

VO-9-4-09p vyřizuje své osobní 
záležitosti včetně běžné 
komunikace s úřady; požádá v 
případě potřeby vhodným 
způsobem o radu 

zná význam obecní správy, 
obecního zastupitelstva, zná funkci 
jednotlivých odborů, finančního 
úřadu, matriky 

obecní samospráva (obecní 
zastupitelstvo, obecní úřad, 
finanční úřad, matrika, jednotlivé 
odbory) 

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

zná funkce, jméno prezidenta České 
republiky, vysvětlí význam symbolů 
našeho státu a uvede příklady 
příležitostí, při kterých se používají 

Život ve státě - stát, moc ve státě, 
prezident republiky, státní 
symboly 

VO-9-4-02p chápe státoprávní 
uspořádání České republiky, 
zákonodárných orgánů a institucí 
státní správy 

vyjmenuje některé politické strany, 
uvede příklady institucí a orgánů, 
které se podílejí na správě obcí, 
krajů a státu 

národnost, státní občanství 

politické strany, volby do 
zastupitelských orgánů 

VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede 
některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž 
má ČR vztah, a ví o výhodách 
spolupráce mezi státy 

chápe význam evropské integrace, 
vyjmenuje alespoň některé státy 
Evropské unie 

Život v Evropě a ve světě - 
Evropská unie – členské státy, 
postavení ČR v rámci EU, 
ekonomická, politická a 
bezpečnostní spolupráce mezi 
státy, významné mezinárodní 
organizace 

 orientuje se v informacích o našem 
kraji  

Život v kraji - kraj, krajské město, 
zajímavá a památná místa, 
ochrana kulturních památek a 
přírodních objektů, krajská 
samospráva 

 vysvětlí rozdíl mezi konzumním a 
ekologickým způsobem života  

život na Zemi - komzumní a 
ekologický způsob života, domácí 
ekologie 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

    

Občanská výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-2-01p chápe význam 
vzdělávání v kontextu s profesním 
uplatněním 

chápe význam vzdělání pro budoucí 
život a pracovní uplatnění, zná svá 
základní práva a povinnosti (je 
seznámen se školním řádem) a tato 
pravidla dodržuje, vyjmenuje typy 
škol (od předškolní výchovy po 
vysoké školství) 

Ve škole - povinná školní 
docházka, právo na vzdělání, 
školní řád (práva a povinnosti 
žáků a učitelů), vztahy ve škole, 
význam vzdělání, školský systém v 
ČR, příprava na profesní 
uplatnění, celoživotní vzdělávání 

 rozpozná projevy společensky 
vhodného a nevhodného chování 

Komunikace - způsoby 
komunikace, asertivita, agresivita 

Pravidla chování - právní normy 
(zákony), policie, soudy, morální 
pravidla, mravní hodnoty jedince, 
společenská pravidla 

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

má základní přehled o fungování 
státní správy a samosprávy, o 
rozdělení moci ve státě, vyjmenuje 
alespoň některé parlamentní 
politické strany 

ČR – stát, ve kterém žiji, 
demokratický stát, Ústava ČR, 
prezidenti v české historii 

VO-9-1-08p respektuje kulturní 
zvláštnosti, názory a zájmy 
minoritních skupin ve společnosti 

rozpozná projevy lidské 
nesnášenlivosti, vysvětlí pojem 
tolerance, uvede základní 
dokumenty upravující lidská práva 
v rámci ČR i EU, vysvětlí nebezpečí 
náboženských sekt 

národnostní menšiny, rasová 
nesnášenlivost, vlastenectví 

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

základní lidská práva v ČR i EU, 
svoboda člověka, víra, 
náboženství, nebezpečí 
náboženských sekt, porušování 
lidských práv, postihy za 
porušování lidských práv, soudy, 
trestná činnost mládeže 

VO-9-5-01p uvede příklady 
základních práv občanů ČR v 
rámci EU a způsoby jejich 
uplatňování 

 

VO-9-3-07p uvědomuje si význam 
sociální péče o potřebné občany 

má základní přehled o systému a 
funkci zdravotní a sociální péče, 
chápe systém solidarity 

Zdravotní a sociální péče - systém 
zdravotní péče, zdrav. a soc. 
pojištění, sociální zabezpečení, 
orgány a instituce zdravotní a soc. 

VO-9-4-10p v krizových situacích 
využívá služby pomáhajících 
organizací 
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péče, pomáhající organizace 
(krizová centra) 

VO-9-4-08p uvědomuje si rizika 
porušování právních ustanovení a 
důsledky protiprávního jednání 

uvědomuje si rizika porušování 
právních ustanovení a jejich 
důsledky 

základní lidská práva v ČR i EU, 
svoboda člověka, víra, 
náboženství, nebezpečí 
náboženských sekt, porušování 
lidských práv, postihy za 
porušování lidských práv, soudy, 
trestná činnost mládeže 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

    

Občanská výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 vyjmenuje jednotlivé typy škol, 
vyplní přihlášku na střední školu, 
zajímá se o budoucí pracovní 
uplatnění, s pomocí napíše 
strukturovaný životopis na počítači  

Výběr povolání - systém středního 
školství, zodpovědný výběr, 
vyplnění přihlášky, strukturovaný 
životopis, žádost o pracovní místo 

 popíše náplň různých profesí, 
vysvětlí pojem kvalifikace, 
rekvalifikace  

Pracovní uplatnění - kvalifikace, 
rekvalifikace, odměna za práci, 
nezaměstnanost, pracovní úřady, 
podpora v nezaměstnanosti 

 chová se šetrně ke kulturním 
památkám a přírodním objektům, 
zná pravidla společenského chování 
v kulturních a společenských 
zařízeních 

Historická tradice - významné 
osobnosti a události, státní svátky 

Kultura a umění, volný čas - 
hmotná a duchovní kultura, 
společenská a kulturní zařízení, 
kulturní bohatství (památky 
UNESCO, kulturní zvyklosti, 
chráněná území) 

 uvádí příklady vhodného trávení 
času, vyjmenuje několik druhů 
sportů a dalších zájmových 
činností  

sport, volnočasové aktivity, 
zájmové a sportovní organizace, 
nevhodné využívání volného času, 
nebezpečí drog, vandalismus 

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

zná nebezpečí zneužívání 
návykových látek, ví, jak odmítnout 
drogu a kde může vyhledat pomoc, 
uvědomuje si důsledky vandalismu 

sport, volnočasové aktivity, 
zájmové a sportovní organizace, 
nevhodné využívání volného času, 
nebezpečí drog, vandalismus 

VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí 
ohrožení sociálně patologickými 
jevy 

 má základní přehled o historii 
peněz a současné podobě 
bankovek včetně Eura  

Peníze - podoby peněz, 
hospodaření a rozpočet rodiny, 
měna v EU, ostatní cizí měny, 
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banky, hotovostní a bezhotovostní 
platby 

VO-9-3-03p ukáže na příkladech 
vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního 
placení, vysvětlí, k čemu slouží 
bankovní účet 

zná funkci banky, chápe a vysvětlí 
pojem hotovostní a bezhotovostní 
platba 

Peníze - podoby peněz, 
hospodaření a rozpočet rodiny, 
měna v EU, ostatní cizí měny, 
banky, hotovostní a bezhotovostní 
platby 

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

 ví, kde zažádat o vydání právních 
dokumentů, jak postupovat při 
jejich ztrátě  

Právní dokumenty občana - 
občanský průkaz, pas, oddací a 
rodný list, ověřování listin 

VO-9-1-06p v modelové situaci 
uplatní dovednosti potřebné k 
ochraně osob za mimořádných 
událostí 

chová se správně v případě 
mimořádných událostí 

Mimořádné události - ochrana 
občanů a majetku 

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

uvědomuje si nebezpečí terorismu terorismus 

VO-9-3-02p sestaví jednoduchý 
rozpočet domácnosti, uvede 
hlavní příjmy a výdaje, rozliší 
pravidelné a jednorázové příjmy a 
výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření 
domácnosti, vyhýbá se rizikům při 
hospodaření s penězi 

sestaví jednoduchý rozpočet 
domácnosti, uvede hlavní příjmy a 
výdaje, vyhýbá se rizikům při 
hospodaření s penězi 

Vlastnictví a majetek - druhy 
vlastnictví a majetku 

Peníze - podoby peněz, 
hospodaření a rozpočet rodiny, 
měna v EU, ostatní cizí měny, 
banky, hotovostní a bezhotovostní 
platby 

VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, 
jak reklamovat výrobek nebo 
službu 

dokáže reklamovat výrobek nebo 
službu 

masmédia, reklama, ochrana 
spotřebitele 

VO-9-4-05p uvede příklady, jak se 
bránit v případě porušení práv 
spotřebitele 

zná práva spotřebitele, ví jak se 
bránit při jejich porušení 

masmédia, reklama, ochrana 
spotřebitele 

5.11 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Fyzika svým činnostním a badatelským 
charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět 
zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost 
těchto poznatků a jejich využití v praktickém životě. Významně také 
podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a 
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Název předmětu Fyzika 

logického uvažování. Ve Fyzice si žáci postupně osvojují a rozvíjejí 
dovednost soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, 
experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě 
pozorovaných fyzikálních jevů, analyzovat výsledky a vyvozovat z 
nich závěry. 

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

Vyučovací předmět Fyzika má dotaci 1 hodina týdně v 6. až 9. 
ročníku. Výuka probíhá převážně v kmenové učebně. Jsou využívány 
moderní vyučovací strategie –s kupinová práce, projektové 
vyučování, práce s encyklopediemi, vyžití audiovizuální techniky a 
internetu.  

Integrace předmětů  Fyzika 

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

Kompetence k učení: 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učebních 
podnětů: encyklopedie, knihovna, internet, exkurze, 
zážitková pedagogika 

 zadáváme úkoly takovým způsobem, který umožňuje volbu 
různých postupů 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 podporujeme tvořivost, vytváříme motivující prostředí 

 vedeme žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 
vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a zodpovědnosti 

 přistupujeme k žákům individuálně, pracujeme s 
přiměřeným učivem a zdroji informací 

Kompetence k řešení problémů: 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která je podněcuje 
k tvořivému myšlení, nikoliv hotové 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, 
uplatňujeme mezipředmětové vztahy 

 zařazujeme nové formy vyučování, praktická cvičení a 
činnosti do vyučovacího procesu 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

 vedeme žáky k uplatňování základních myšlenkových 
operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, 
abstrakce 

 při všech aktivitách bereme v potaz individuální schopnosti 
a mentální úroveň jednotlivých žáků 

Kompetence komunikativní: 

 využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních 
technik (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí 
technických prostředků atd.) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 
problému ap. 
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 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací (encyklopedie, internet, odborné 
publikace, časopisy) 

 pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických metod 
zlepšujeme kvalitu mluvního projevu žáků 

 učíme rozlišovat kvalitu a serióznost zdroje informací 

Kompetence sociální a personální: 

 stanovujeme jasná pravidla pro soužití ve škole - 
seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 podporujeme kooperativní učení, spolupráci ve výuce 

 zapojujeme žáky do týmové práce - ke spolupráci a 
společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 
prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

 vedeme žáky k otevřenému a kultivovanému projevování 
citů 

Kompetence občanské: 

 směřujeme žáky k pochopení základních potřeb zdravého 
vývoje člověka 

 motivujeme žáky vhodným prostředím (účelnost, funkčnost, 
estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě) a vzory 
chování 

 vychováváme žáky ke zdravému životnímu stylu bez 
závislostí 

 vedeme žáky k pochopení principů a fungování demokracie 
v osobním životě i ve škole a společnosti 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v praktickém 
životě 

 rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik - porozumění 
a pochopení (tolerování) odlišného způsobu života a 
vytváříme podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních 
prostředí 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a 
návyků 

 poskytujeme žákům prostor k poznání a reálnému 
posouzení svých možností, schopností a zájmů a jejich 
využití při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 odhalujeme a podporujeme jejich přednosti a využíváme je 
při motivaci k rozhodování o budoucím povolání 

 na základě získaných základních zkušeností rozvíjíme 
schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům 
možnost volby postupů a úkolů 
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 při všech pracovních činnostech vedeme žáky k dodržování 
zásad bezpečnosti práce, hospodárnému využití materiálu a 
správnému užívání svěřených nástrojů a prostředků 

    

Fyzika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 chápe důležitost fyziky v 
praktickém životě  

úvod do fyziky, jednoduché 
fyzikální pokusy 

F-9-1-01p změří v jednoduchých 
konkrétních případech vhodně 
zvolenými měřidly důležité 
fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa – délku, hmotnost, 
čas 

rozdělí látky podle skupenství SKUPENSTVÍ LÁTEK - druhy látek a 
jejich vlastnosti, přeměny 
skupenství 

F-9-1-01p změří v jednoduchých 
konkrétních případech vhodně 
zvolenými měřidly důležité 
fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa – délku, hmotnost, 
čas 

zná zákonitosti změny skupenství 
látek a uvede příklady využití v 
praktickém životě 

SKUPENSTVÍ LÁTEK - druhy látek a 
jejich vlastnosti, přeměny 
skupenství 

F-9-1-01p změří v jednoduchých 
konkrétních případech vhodně 
zvolenými měřidly důležité 
fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa – délku, hmotnost, 
čas 

zná základní jednotky délky, 
hmotnosti, objemu a času 

FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ - měření délky, 
hmotnosti, objemu, času (základní 
jednotky, měřidla) 

F-9-1-01p změří v jednoduchých 
konkrétních případech vhodně 
zvolenými měřidly důležité 
fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa – délku, hmotnost, 
čas 

vyjmenuje některá délková měřidla FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ - měření délky, 
hmotnosti, objemu, času (základní 
jednotky, měřidla) 

F-9-1-01p změří v jednoduchých 
konkrétních případech vhodně 
zvolenými měřidly důležité 
fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa – délku, hmotnost, 
čas 

změří žákovskou lavici FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ - měření délky, 
hmotnosti, objemu, času (základní 
jednotky, měřidla) 

F-9-1-01p změří v jednoduchých 
konkrétních případech vhodně 
zvolenými měřidly důležité 
fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa – délku, hmotnost, 
čas 

zjistí hmotnost svého těla FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ - měření délky, 
hmotnosti, objemu, času (základní 
jednotky, měřidla) 

F-9-1-01p změří v jednoduchých 
konkrétních případech vhodně 
zvolenými měřidly důležité 
fyzikální veličiny charakterizující 

změří objem vody ve skleničce FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ - měření délky, 
hmotnosti, objemu, času (základní 
jednotky, měřidla) 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Harmonie  

107 

Fyzika 6. ročník  

látky a tělesa – délku, hmotnost, 
čas 

F-9-1-01p změří v jednoduchých 
konkrétních případech vhodně 
zvolenými měřidly důležité 
fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa – délku, hmotnost, 
čas 

zná základní měřidla času FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ - měření délky, 
hmotnosti, objemu, času (základní 
jednotky, měřidla) 

F-9-2-01p rozeznává, že je těleso v 
klidu, či pohybu vůči jinému tělesu 

zná základní jednotky rychlosti, 
vypočítá dráhu 

POHYB A RYCHLOST - jednotky, 
měřidla, druhy pohybu, výpočet 
dráhy F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, 

dráhou a časem u rovnoměrného 
přímočarého pohybu těles při 
řešení jednoduchých problémů 

F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v 
konkrétní situaci působí síla 

odůvodní změny třecí síly SÍLA - velikost a směr síly, 
jednotky, měřidla, gravitační síla, 
třecí síla 

F-9-2-05p předvídá změnu pohybu 
těles při působení síly 

zná směr gravitační síly a její 
zákonitosti 

SÍLA - velikost a směr síly, 
jednotky, měřidla, gravitační síla, 
třecí síla 

F-9-3-01p využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení 
jednoduchých praktických 
problémů 

zná základní jednotku tlaku TLAK - jednotky tlaku, zmenšení a 
zvětšení tlaku 

F-9-3-01p využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení 
jednoduchých praktických 
problémů 

vysvětlí působení tlaku a jeho 
využití v praxi 

TLAK - jednotky tlaku, zmenšení a 
zvětšení tlaku 

    

Fyzika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-2-01p rozeznává, že je těleso v 
klidu, či pohybu vůči jinému tělesu 

pozná, zda je těleso v klidu či 
pohybu vůči jinému tělesu a okolí 

PŮSOBENÍ SIL - síly stejného 
směru, síly opačného směru, 
rovnováha sil, setrvačnost 

F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v 
konkrétní situaci působí síla 

rozezná, zda na těleso v konkrétní 
situaci působí síla 

PŮSOBENÍ SIL - síly stejného 
směru, síly opačného směru, 
rovnováha sil, setrvačnost 

F-9-2-06p aplikuje poznatky o 
jednoduchých strojích při řešení 
jednoduchých praktických 
problémů 

aplikuje poznatky o jednoduchých 
strojích při řešení praktických 
problémů 

JEDNODUCHÉ STROJE - užití v 
praxi, páka, kolo na hřídeli, 
kladka, nakloněná rovina, klín, 
šroub 

F-9-3-01p využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení 
jednoduchých praktických 
problémů 

na praktických příkladech rozliší 
látky podle hustoty 

HUSTOTA LÁTEK - hustota vody a 
jiných látek, výpočet hmotnosti 
vody 
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F-9-3-01p využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení 
jednoduchých praktických 
problémů 

zná vztah mezi hustotou a 
hmotností vody 

HUSTOTA LÁTEK - hustota vody a 
jiných látek, výpočet hmotnosti 
vody 

F-9-3-01p využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení 
jednoduchých praktických 
problémů 

využívá poznatků o zákonitosti 
tlaku v kapalinách pro řešení 
jednoduchých praktických 
problémů 

TLAK V KAPALINĚ - vodovod, 
vztlaková síla, vznášení a plování 
těles 

 na příkladech uvede využití 
podtlaku a přetlaku v praxi  

ATMOSFERICKÝ TLAK - podtlak, 
přetlak, tlak vzduchu a počasí 

 zná využití některých hydraulických 
strojů v praxi  

HYDRAULICKÉ STROJE - přenos síly 
pomocí stlačené kapaliny 

 zná princip fungování čtyřdobého 
zážehového i vznětového motoru  

TEPELNÉ MOTORY - spalovací 
motor čtyřdobý (zážehový, 
vznětový), proudový a raketový 
motor 

F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, 
jeho šíření a odraz 

rozpozná zdroje zvuku, šíření a 
odraz zvuku 

VLASTNOSTI ZVUKU - vznik a 
zdroje zvuku, šíření zvuku v 
různých látkách, odraz zvuku, 
ozvěna, hudební nástroje, 
škodlivost nadměrného hluku 

F-9-5-02p posoudí vliv 
nadměrného hluku na životní 
prostředí a zdraví člověka 

posoudí vliv nadměrného hluku na 
zdraví člověka 

VLASTNOSTI ZVUKU - vznik a 
zdroje zvuku, šíření zvuku v 
různých látkách, odraz zvuku, 
ozvěna, hudební nástroje, 
škodlivost nadměrného hluku 

    

Fyzika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-6-01p sestaví podle schématu 
jednoduchý elektrický obvod 

sestaví podle schématu jednoduchý 
elektrický obvod a popíše jeho části 

ELEKTRICKÁ SÍLA - elektrický 
náboj, elektrický proud, vodiče a 
izolanty, elektrický obvod, 
spotřebič, zdroj, vypínač, napětí, 
baterie 

F-9-6-02p vyjmenuje zdroje 
elektrického proudu 

zná zdroje elektrického proudu ELEKTRICKÁ SÍLA - elektrický 
náboj, elektrický proud, vodiče a 
izolanty, elektrický obvod, 
spotřebič, zdroj, vypínač, napětí, 
baterie 

F-9-6-03p rozliší vodiče od 
izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti 
při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, 

rozliší vodiče od izolantů na 
základě jejich vlastností 

ELEKTRICKÁ SÍLA - elektrický 
náboj, elektrický proud, vodiče a 
izolanty, elektrický obvod, 
spotřebič, zdroj, vypínač, napětí, 
baterie 
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zda těleso je, či není zdrojem 
světla 

F-9-6-03p rozliší vodiče od 
izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti 
při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, 
zda těleso je, či není zdrojem 
světla 

objasní problematiku zapojení 
elektrických spotřebičů k 
jednotlivým zdrojům elektrického 
napětí 

ELEKTRICKÁ SÍLA - elektrický 
náboj, elektrický proud, vodiče a 
izolanty, elektrický obvod, 
spotřebič, zdroj, vypínač, napětí, 
baterie 

F-9-6-03p rozliší vodiče od 
izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti 
při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, 
zda těleso je, či není zdrojem 
světla 

rozpozná, zda těleso je, či není 
zdrojem světla 

ZÁKLADY OPTIKY - zdroje světla, 
rychlost světla, odraz světla, stín, 
fáze Měsíce, zatmění Slunce a 
Měsíce, druhy a využití zrcadel, 
čočky a jejich využití, praktické 
využití optických přístrojů 

F-9-6-07p zná způsob šíření světla 
ve stejnorodém optickém 
prostředí; rozliší spojnou čočku od 
rozptylky a zná jejich využití 

zná způsob šíření světla v prostředí ZÁKLADY OPTIKY - zdroje světla, 
rychlost světla, odraz světla, stín, 
fáze Měsíce, zatmění Slunce a 
Měsíce, druhy a využití zrcadel, 
čočky a jejich využití, praktické 
využití optických přístrojů 

F-9-6-07p zná způsob šíření světla 
ve stejnorodém optickém 
prostředí; rozliší spojnou čočku od 
rozptylky a zná jejich využití 

na příkladech uvede využití zrcadel 
v praxi 

ZÁKLADY OPTIKY - zdroje světla, 
rychlost světla, odraz světla, stín, 
fáze Měsíce, zatmění Slunce a 
Měsíce, druhy a využití zrcadel, 
čočky a jejich využití, praktické 
využití optických přístrojů 

F-9-6-07p zná způsob šíření světla 
ve stejnorodém optickém 
prostředí; rozliší spojnou čočku od 
rozptylky a zná jejich využití 

rozliší spojnou čočku od rozptylky a 
zná jejich využití 

ZÁKLADY OPTIKY - zdroje světla, 
rychlost světla, odraz světla, stín, 
fáze Měsíce, zatmění Slunce a 
Měsíce, druhy a využití zrcadel, 
čočky a jejich využití, praktické 
využití optických přístrojů 

F-9-4-04p rozezná v jednoduchých 
příkladech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem 

zná základní jednotku teploty TEPLOTA - jednotka teploty, druhy 
teploměrů, teplotní roztažnost, 
bimetal 

F-9-4-04p rozezná v jednoduchých 
příkladech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem 

zná některé druhy teploměrů a 
jejich použití 

TEPLOTA - jednotka teploty, druhy 
teploměrů, teplotní roztažnost, 
bimetal 

F-9-4-02p uvede vzájemný vztah 
mezi výkonem, vykonanou prací a 
časem (bez vzorců) 

uvede vzájemný vztah mezi 
výkonem, vykonanou prací a časem 
(bez vzorců) 

ENERGIE - práce, výkon a energie, 
polohová a pohybová energie, 
formy energie, jejich přenos a 
využití 

F-9-6-03p rozliší vodiče od 
izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti 
při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, 

chápe využití magnetické síly v 
praxi 

MAGNET - magnetická síla, dva 
póly magnetu, kompas 
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zda těleso je, či není zdrojem 
světla 

    

Fyzika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-6-03p rozliší vodiče od 
izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti 
při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, 
zda těleso je, či není zdrojem 
světla 

uvede příklady využití 
elektromagnetu v praxi 

ELEKTROMAGNET - elektrický 
zvonek, telefon, elektromotor 

F-9-6-03p rozliší vodiče od 
izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti 
při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, 
zda těleso je, či není zdrojem 
světla 

vypočítá cenu za spotřebovanou 
elektrickou energii 

ELEKTRICKÁ ENERGIE - měření 
elektrické energie, elektroměr, 
výpočet spotřeby elektrické 
energie, příkon,tepelné účinky 
elektrického proudu,elektrický 
odpor, zkrat, pojistky a jističe, 
dodržování pravidel bezpečné 
práce s elektrickými přístroji a 
zařízeními, blesk a ochrana proti 
němu, výroba a přenos elektrické 
energie, obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 

F-9-6-03p rozliší vodiče od 
izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti 
při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, 
zda těleso je, či není zdrojem 
světla 

vyjmenuje některé 
elektrospotřebiče a popíše jejich 
využití v praxi 

ELEKTRICKÁ ENERGIE - měření 
elektrické energie, elektroměr, 
výpočet spotřeby elektrické 
energie, příkon,tepelné účinky 
elektrického proudu,elektrický 
odpor, zkrat, pojistky a jističe, 
dodržování pravidel bezpečné 
práce s elektrickými přístroji a 
zařízeními, blesk a ochrana proti 
němu, výroba a přenos elektrické 
energie, obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 

F-9-6-03p rozliší vodiče od 
izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti 
při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, 
zda těleso je, či není zdrojem 
světla 

zná zásady bezpečnosti při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními 

ELEKTRICKÁ ENERGIE - měření 
elektrické energie, elektroměr, 
výpočet spotřeby elektrické 
energie, příkon,tepelné účinky 
elektrického proudu,elektrický 
odpor, zkrat, pojistky a jističe, 
dodržování pravidel bezpečné 
práce s elektrickými přístroji a 
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zařízeními, blesk a ochrana proti 
němu, výroba a přenos elektrické 
energie, obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 

F-9-6-03p rozliší vodiče od 
izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti 
při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, 
zda těleso je, či není zdrojem 
světla 

zná zásady první pomoci při 
zasažení elektrickým proudem 

ELEKTRICKÁ ENERGIE - měření 
elektrické energie, elektroměr, 
výpočet spotřeby elektrické 
energie, příkon,tepelné účinky 
elektrického proudu,elektrický 
odpor, zkrat, pojistky a jističe, 
dodržování pravidel bezpečné 
práce s elektrickými přístroji a 
zařízeními, blesk a ochrana proti 
němu, výroba a přenos elektrické 
energie, obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 

F-9-6-03p rozliší vodiče od 
izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti 
při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, 
zda těleso je, či není zdrojem 
světla 

vysvětlí vznik blesku a způsob 
ochrany před ním 

ELEKTRICKÁ ENERGIE - měření 
elektrické energie, elektroměr, 
výpočet spotřeby elektrické 
energie, příkon,tepelné účinky 
elektrického proudu,elektrický 
odpor, zkrat, pojistky a jističe, 
dodržování pravidel bezpečné 
práce s elektrickými přístroji a 
zařízeními, blesk a ochrana proti 
němu, výroba a přenos elektrické 
energie, obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 

F-9-4-03p rozpozná vzájemné 
přeměny různých forem energie, 
jejich přenosu a využití 

vyjmenuje základní druhy 
elektráren a uvede jejich hlavní 
výhody či nevýhody, chápe 
přeměnu různých forem energie 

ELEKTRICKÁ ENERGIE - měření 
elektrické energie, elektroměr, 
výpočet spotřeby elektrické 
energie, příkon,tepelné účinky 
elektrického proudu,elektrický 
odpor, zkrat, pojistky a jističe, 
dodržování pravidel bezpečné 
práce s elektrickými přístroji a 
zařízeními, blesk a ochrana proti 
němu, výroba a přenos elektrické 
energie, obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 

F-9-4-05p pojmenuje výhody a 
nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska 
vlivu na životní prostředí 

pojmenuje výhody a nevýhody 
využívání různých energetických 
zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 

JADERNÁ ENERGIE - jaderná 
energie, ochrana lidí před 
radioaktivním zářením 

F-9-7-01p objasní pohyb planety 
Země kolem Slunce a pohyb 
Měsíce kolem Země 

objasní pohyb planety Země kolem 
Slunce a pohyb Měsíce kolem Země 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Slunce, 
Země a další planety, Měsíc, 
umělé družice Země, souhvězdí 

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety 
na základě jejich vlastností (mdú) 

odliší hvězdu od planety na základě 
jejich vlastností 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Slunce, 
Země a další planety, Měsíc, 
umělé družice Země, souhvězdí 

zná planety sluneční soustavy a 
jejich postavení vzhledem ke 
Slunci 

zná planety sluneční soustavy a 
jejich pořadí od Slunce 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Slunce, 
Země a další planety, Měsíc, 
umělé družice Země, souhvězdí 
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osvojí si základní vědomosti o 
Zemi jako vesmírném tělese a 
jejím postavení ve vesmíru 

má základní vědomosti o Zemi jako 
vesmírném tělesu 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Slunce, 
Země a další planety, Měsíc, 
umělé družice Země, souhvězdí 

5.12 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu Chemie: 
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 
- vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na 
příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním 
jednoduchých chemických pokusů  
- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, 
vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy 
- učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 
- učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel 
bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první 
pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů 
vzdělávání:  
- frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními 
- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů  
- práce ve skupinách 
- demonstrační pokusy 

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

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. 
ročníku v rozsahu 1 hodina týdně. 
Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů 
v souladu s platnou legislativou. 

Integrace předmětů  Chemie 

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

Kompetence k učení: 

 vedeme žáky ke schopnosti učit se, k pochopení potřeby a 
významu vzdělání 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a podnětů 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 v rámci individuálních schopností zlepšujeme komunikativní 
dovednosti žáků, schopnost spolupráce, práce v týmu, 
poznávání vlastních možností, presentace vlastních výsledků 
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 přistupujeme k žákům individuálně, pracujeme s 
přiměřeným učivem a zdroji informací 

Kompetence k řešení problémů: 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která podněcuje k 
tvořivému myšlení 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
přírodních, společenských i dalších jevů a dějů, uplatňujeme 
mezipředmětové vztahy 

 zařazujeme nové formy vyučování, praktická cvičení a 
činnosti do vyučovacího procesu 

 rozvíjíme schopnost logického uvažování 

 při všech aktivitách bereme v potaz individuální schopnosti 
a mentální úroveň žáků      

Kompetence komunikativní: 

 využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních 
technik (ústně, písemně, pomocí technických prostředků) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat společní konstruktivní řešení 
problému 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací 

Kompetence sociální a personální: 

 podporujeme kooperativní učení, spolupráci ve výuce 

 zapojujeme žáky do týmové práce – ke spolupráci a 
společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 
presentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným 

 stimulujeme žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání, jednání 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

 vedeme žáky k uvědomění nutnosti „dříve myslit a až poté 
jednat 

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k pochopení principů a fungování demokracie 
v osobním životě i ve škole a společnosti 

 motivujeme žáky vhodným prostředím (účelnost, funkčnost, 
estetičnost, bezpečí – spoluúčast na jeho úpravě) a vzory 
chování 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat v praktickém 
životě 

 vychováváme žáky ke zdravému životnímu stylu bez 
závislostí (tabák, alkohol, další drogy), nacvičujeme umění 
odmítnout nabízenou drogu 

 směřujeme žáky k pochopení základních potřeb zdravého 
vývoje člověka 

Kompetence pracovní: 
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 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a 
návyků 

 poskytujeme žákům prostor k poznání a reálnému 
posouzení svých možností, schopností a zájmů a jejich 
využití při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 odhalujeme a podporujeme jejich přednosti a využíváme je 
při motivaci k rozhodování o budoucím povolání 

 na základě získaných základních zkušeností rozvíjíme 
schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům 
možnost volby postupů a úkolů 

 při všech pracovních činnostech vedeme žáky k dodržování 
zásad bezpečnosti práce, hospodárnému využití materiálu a 
správnému užívání svěřených nástrojů a prostředků 

    

Chemie 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-1-01p rozliší společné a 
rozdílné vlastnosti látek 

rozliší společné a rozdílné vlastnosti 
látek 

Vlastnosti látek - hustota, 
rozpustnost, kujnost, tepelná a 
elektrická vodivost 

rozpozná přeměny skupenství 
látek 

rozpozná přeměny skupenství látek Přeměny skupenství látek 

CH-9-1-02p pracuje bezpečně s 
vybranými běžně používanými 
nebezpečnými látkami 

zná zásady bezpečné manipulace s 
vybranými běžně používanými 
nebezpečnými látkami 

Nebezpečné látky a přípravky - 
značení a užívání běžných 
chemikálií 

Zásady bezpečné práce - ve školní 
pracovně i v běžném životě 

CH-9-1-03p reaguje na případy 
úniku nebezpečných látek 

reaguje na případy úniku 
nebezpečných látek 

Mimořádné události - úniky 
nebezpečných látek, havárie 
chemických provozů, ekologické 
katastrofy 

CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků 
a jejich využití v běžném životě 

zná využití známých roztoků v 
běžném životě 

Směsi - různorodé a stejnorodé 
roztoky, koncentrovanější, 
zředěnější, nasycený, nenasycený 
roztok, vliv teploty a míchání na 
rychlost rozpouštění pevné látky, 
oddělování složek směsí 
(usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace) 

CH-9-2-05p rozliší různé druhy 
vody a uvede příklady jejich 
použití 

rozliší různé druhy vody a uvede 
příklady jejich použití 

Voda v přírodě, pitná a užitková 
voda, odpadní vody, čistota vody 

uvede zdroje znečišťování vody a 
vzduchu ve svém nejbližším okolí 

Voda v přírodě, pitná a užitková 
voda, odpadní vody, čistota vody 
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CH-9-2-06p uvede zdroje 
znečišťování vody a vzduchu ve 
svém nejbližším okolí 

Vzduch - složení, čistota, ovzduší, 
smog, teplotní inverze 

CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší 
chemické prvky a jednoduché 
chemické sloučeniny a jejich 
značky 

zná nejobvyklejší chemické prvky a 
jednoduché chemické sloučeniny a 
jejich značky 

Chemické prvky - orientace v 
periodické soustavě prvků, kovy - 
názvy, značky, vlastnosti použití 
nejobvyklejších prvků, polokovy 

CH-9-3-03p rozpozná vybrané 
kovy a nekovy a jejich možné 
vlastnosti 

rozpozná vybrané kovy a jejich 
možné vlastnosti 

Chemické prvky - orientace v 
periodické soustavě prvků, kovy - 
názvy, značky, vlastnosti použití 
nejobvyklejších prvků, polokovy 

CH-9-2-01p pozná směsi a 
chemické látky 

pozná směsi a chemické látky Směsi - různorodé a stejnorodé 
roztoky, koncentrovanější, 
zředěnější, nasycený, nenasycený 
roztok, vliv teploty a míchání na 
rychlost rozpouštění pevné látky, 
oddělování složek směsí 
(usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace) 

    

Chemie 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-1-02p pracuje bezpečně s 
vybranými běžně používanými 
nebezpečnými látkami 

zná zásady bezpečnosti při práci s 
chemickými látkami 

Zásady bezpečné práce 

Hořlaviny - význam tříd 
nebezpečnosti 

CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší 
chemické prvky a jednoduché 
chemické sloučeniny a jejich 
značky 

zná nejobvyklejší chemické prvky a 
jednoduché chemické sloučeniny a 
jejich značky 

Orientace v periodické soustavě 
prvků 

Chemické sloučeniny - 
nejjednodušší chemické sloučeniny 

CH-9-3-03p rozpozná vybrané 
kovy a nekovy a jejich možné 
vlastnosti 

rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
jejich možné vlastnosti 

Kovy - opakování; Nekovy - názvy, 
značky, vlastnosti a použití 
nejobvyklejších prvků 

CH-9-4-01p pojmenuje výchozí 
látky a produkty nejjednodušších 
chemických reakcí 

pojmenuje výchozí látky a produkty 
nejjednodušších chemických reakcí 

Chemické reakce- nejjednodušší 
chemické reakce 

CH-9-5-01p popíše vlastnosti a 
použití vybraných prakticky 
využitelných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí a zná vliv těchto 
látek na životní prostředí 

popíše vlastnosti a použití 
vybraných prakticky využitelných 
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
zná vliv těchto látek na životní 
prostředí 

Oxidy - názvosloví nejobvyklejších 
oxidů, vlastnosti a použití 
vybraných oxidů 

Kyseliny a hydroxidy - kyselost a 
zásaditost roztoků, pH, vlastnosti, 
názvy a použití vybraných kyselin 
a hydroxidů, první pomoc při 
popálení nebo poleptání 
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Soli - vlastnosti, použití vybraných 
solí 

CH-9-5-03p orientuje se na 
stupnici pH, změří pH roztoku 
univerzálním indikátorovým 
papírkem 

orientuje se na stupnici pH, změří 
pH roztoku universálním 
indikátorovým papírkem 

Kyseliny a hydroxidy - kyselost a 
zásaditost roztoků, pH, vlastnosti, 
názvy a použití vybraných kyselin 
a hydroxidů, první pomoc při 
popálení nebo poleptání 

poskytne první pomoc při zasažení 
pokožky kyselinou nebo 
hydroxidem 

poskytne první pomoc při zasažení 
pokožky kyselinou nebo 
hydroxidem 

Kyseliny a hydroxidy - kyselost a 
zásaditost roztoků, pH, vlastnosti, 
názvy a použití vybraných kyselin 
a hydroxidů, první pomoc při 
popálení nebo poleptání 

CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv 
jako zdrojů energie 

zhodnotí používání paliv jako 
zdrojů energie 

Paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, 
průmyslově vyráběná paliva 

CH-9-6-02p vyjmenuje některé 
produkty průmyslového 
zpracování ropy 

zná příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy 

Uhlovodíky - nejjednodušší 
uhlovodíky, jejich zdroje, 
vlastnosti a využití, směsi 
uhlovodíků, alkoholy 

Paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, 
průmyslově vyráběná paliva 

CH-9-6-06p uvede příklady 
bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitaminů v potravě z hlediska 
obecně uznávaných zásad správné 
výživy 

uvádí příklady bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů v potravě z 
hlediska obecně uznávaných zásad 
zdravé výživy 

Přírodní látky - bílkoviny, tuky, 
sacharidy, vitaminy, vliv na zdraví 
člověka 

CH-9-7-03p zhodnotí využívání 
různých látek v praxi vzhledem k 
životnímu prostředí a zdraví 
člověka 

správně zhodnotí využívání různých 
látek v praxi vzhledem k životnímu 
prostředí a zdraví člověka 

Chemický průmysl v ČR - výrobky, 
recyklace surovin 

Průmyslová hnojiva - užití a 
hledisko ochrany životního 
prostředí 

CH-9-7-01p uvede příklady 
využívání prvotních a druhotných 
surovin 

uvede příklady využívání prvotních 
a druhotných surovin, zhodnotí 
význam recyklace odpadů 

prvotní a druhotné suroviny, 
recyklace odpadů 

5.13 Přírodopis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodopis se zaměřuje především na 
vědomostní a hodnotově postojový rozvoj žáka. Významně 
podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a 
logického uvažování, které směřuje k šetrnému chování k přírodním 
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Název předmětu Přírodopis 

systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí. V Přírodopisu žáci 
postupně poznávají složité a mnohotvárné souvislosti mezi stavem 
přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na 
přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí 
a na lidské zdraví. Žáci si osvojují a rozvíjejí dovednost soustavně, 
objektivně a spolehlivě pozorovat, vytvářet a ověřovat hypotézy o 
podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky a 
vyvozovat z nich závěry. 

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

Vyučovací předmět Přírodopis má dotaci 2 hodiny týdně v 6. až 9. 
ročníku. 
Výuka probíhá převážně v kmenové učebně. Jsou využívány 
moderní vyučovací strategie – skupinová práce, projektové 
vyučování, výuka v terénu, práce s encyklopediemi, vyžití 
audiovizuální techniky a internetu. Ve spolupráci s metodikem 
environmentální výchovy jsou do výuky jsou zařazovány ekologické 
výukové programy, exkurze a jiné aktivity. 

Integrace předmětů  Přírodopis 

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

Kompetence k učení: 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učebních 
podnětů: encyklopedie, knihovna, internet, exkurze, 
zážitková pedagogika 

 - propojujeme informace se skutečným životem 

 podporujeme tvořivost, vytváříme motivující prostředí 

 vedeme žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 
vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a zodpovědnosti 

 přistupujeme k žákům individuálně, pracujeme s 
přiměřeným učivem a zdroji informací 

Kompetence k řešení problémů: 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která je podněcuje 
k tvořivému myšlení, nikoliv hotové 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, 
uplatňujeme mezipředmětové vztahy 

 zařazujeme nové formy vyučování, praktická cvičení a 
činnosti do vyučovacího procesu 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

 při všech aktivitách bereme v potaz individuální schopnosti 
a mentální úroveň jednotlivých žáků 

Kompetence komunikativní: 

 využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních 
technik (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí 
technických prostředků atd.) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 
problému ap. 
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Název předmětu Přírodopis 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací (encyklopedie, internet, odborné 
publikace, časopisy) 

 učíme rozlišovat kvalitu a serióznost zdroje informací 

Kompetence sociální a personální: 

 stanovujeme jasná pravidla pro soužití ve škole – 
seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 podporujeme kooperativní učení, spolupráci ve výuce 

 stimulujeme žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a jednání 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

 vedeme žáky k otevřenému a kultivovanému projevování 
citů, ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a 
kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence občanské: 

 směřujeme žáky k pochopení základních potřeb zdravého 
vývoje člověka 

 vytváříme a upevňujeme poznatky a dovednosti žáků v 
oblasti péče o zdraví, včetně zdůraznění nutnosti prevence 

 vychováváme žáky ke zdravému životnímu stylu bez 
závislostí 

 sledujeme a podporujeme dobré interpersonální vztahy 
žáků - úctu, sounáležitost, uznání, respektování 
individuálních rozdílů 

 vedeme žáky k pochopení principů a fungování demokracie 
v osobním životě i ve škole a společnosti 

Kompetence pracovní: 

 poskytujeme žákům prostor k poznání a reálnému 
posouzení svých možností, schopností a zájmů a jejich 
využití při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 odhalujeme a podporujeme jejich přednosti a využíváme je 
při motivaci k rozhodování o budoucím povolání 

 na základě získaných základních zkušeností rozvíjíme 
schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům 
možnost volby postupů a úkolů 

 při všech pracovních činnostech vedeme žáky k dodržování 
zásad bezpečnosti práce, hospodárnému využití materiálu a 
správnému užívání svěřených nástrojů a prostředků 

    

Přírodopis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Přírodopis 6. ročník  

P-9-1-01p orientuje se v přehledu 
vývoje organismů a rozliší základní 
projevy a podmínky života 

orientuje se v přehledu vývoje 
organismů a rozliší základní projevy 
a podmínky života 

vznik života na Zemi - vývoj, 
rozmanitost, projevy života, 
názory na vznik života 

dědičnost a proměnlivost 
organismů - podstata dědičnosti, 
přenos dědičných informací, vliv 
na vývoj organismů 

P-9-1-03p zná základní funkce 
hlavních orgánů a orgánových 
soustav rostlin i živočichů 

zná základní funkce hlavních 
orgánů a orgánových soustav 
rostlin i živočichů 

základní složení a struktura živých 
soustav - buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy 

rozmnožování organismů 

P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi 
jednobuněčnými a 
mnohobuněčnými organismy 

rozpozná rozdíl mezi 
jednobuněčnými a 
mnohobuněčnými organismy 

význam a zásady třídění 
organismů - organismy 
jednobuněčné a mnohobuněčné 

P-9-1-07p uvede na příkladech vliv 
virů a bakterií v přírodě a na 
člověka 

popíše vliv virů a bakterií v přírodě 
a na člověka 

viry a bakterie 

má základní vědomosti o přírodě a 
přírodních dějích 

má základní vědomosti o přírodě a 
přírodních dějích 

přírodní děje 

pozná význam rostlin a živočichů v 
přírodě i pro člověka 

objasní význam rostlin a živočichů v 
přírodě i pro člověka 

výzam rostlin a živočichů pro 
člověka 

P-9-2-01p rozpozná naše 
nejznámější jedlé a jedovaté 
houby podle charakteristických 
znaků 

rozpozná naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby 

houby bez plodnic (kvasinky, 
plísně) - základní charakteristika, 
vliv na člověka a ostatní živé 
organismy 

houby s plodnicemi - stavba, 
výskyt, význam, zásady sběru, 
konzumace a první pomoc při 
otravě houbami 

P-9-2-03p pozná lišejníky pozná některé lišejníky lišejníky - výskyt a význam 

P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní 
stavbu rostlinného těla a zná 
funkce jednotlivých částí těla 
rostlin 

popíše stavbu těla rostliny stavba těla rostlin (kořen, stonek, 
list…) 

P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní 
stavbu rostlinného těla a zná 
funkce jednotlivých částí těla 
rostlin 

porovná vnější a vnitřní stavbu 
rostlinného těla a zná funkce 
jednotlivých částí těla rostlin 

rostlinná buňka - stavba a funkce 

P-9-3-03p rozlišuje základní 
rostlinné fyziologické procesy a 
jejich využití 

rozlišuje základní rostlinné 
fyziologické procesy a jejich využití 

fotosyntéza, dýchání, růst, 
rozmnožování 

P-9-3-03p uvede význam 
hospodářsky důležitých rostlin a 
způsob jejich pěstování 

vysvětlí význam hospodářsky 
důležitých rostlin a způsob jejich 
pěstování 

hospodářsky významné rostliny, 
léčivé a jedovaté rostliny 

P-9-3-04p rozliší základní 
systematické skupiny rostlin a zná 
jejich zástupce 

rozliší základní systematické 
skupiny rostlin a zná jejich zástupce 

nižší rostliny, vyšší rostliny, 
nahosemenné rostliny, 
krytosemenné rostliny, 
dvouděložné rostliny, 
jednoděložné rostliny 

P-9-3-05p popíše přizpůsobení 
některých rostlin podmínkám 
prostředí 

popíše přizpůsobení některých 
rostlin podmínkám prostředí 

rostliny a přírodní podmínky 
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Přírodopis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

porovná vnější a vnitřní stavbu 
živočichů a vysvětlí funkce 
jednotlivých orgánů 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
stavba a funkce jednotlivých částí 
těla - živočišná buňka, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné, rozmnožování 
vývoj, vývin a systém živočichů - 
významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů − prvoci, 
bezobratlí (členovci) 
obratlovci – ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci 
rozšíření, význam a ochrana 
živočichů - živočišná společenstva, 
hospodářsky významné druhy, 
kriticky ohrožené druhy 
projevy chování živočichů 

P-9-4-02p rozliší jednotlivé 
skupiny živočichů a zná jejich 
hlavní zástupce 

rozliší jednotlivé skupiny živočichů 
a zná hlavní zástupce 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
stavba a funkce jednotlivých částí 
těla - živočišná buňka, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné, rozmnožování 
vývoj, vývin a systém živočichů - 
významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů − prvoci, 
bezobratlí (členovci) 
obratlovci – ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci 
rozšíření, význam a ochrana 
živočichů - živočišná společenstva, 
hospodářsky významné druhy, 
kriticky ohrožené druhy 
projevy chování živočichů 

P-9-4-03 odvodí na základě 
vlastního pozorování základní 
projevy chování živočichů v 
přírodě, objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému 
prostředí 

odvodí na základě vlastního 
pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, objasní 
jejich způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
stavba a funkce jednotlivých částí 
těla - živočišná buňka, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné, rozmnožování 
vývoj, vývin a systém živočichů - 
významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů − prvoci, 
bezobratlí (členovci) 
obratlovci – ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci 
rozšíření, význam a ochrana 
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živočichů - živočišná společenstva, 
hospodářsky významné druhy, 
kriticky ohrožené druhy 
projevy chování živočichů 

P-9-4-04p ví o významu živočichů 
v přírodě i pro člověka a uplatňuje 
zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

objasní význam živočichů v přírodě i 
pro člověka a uplatňuje zásady 
bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
stavba a funkce jednotlivých částí 
těla - živočišná buňka, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné, rozmnožování 
vývoj, vývin a systém živočichů - 
významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů − prvoci, 
bezobratlí (členovci) 
obratlovci – ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci 
rozšíření, význam a ochrana 
živočichů - živočišná společenstva, 
hospodářsky významné druhy, 
kriticky ohrožené druhy 
projevy chování živočichů 

využívá zkušenosti s chovem 
vybraných domácích živočichů k 
zajišťování jejich životních potřeb 

využívá zkušeností s chovem 
vybraných domácích živočichů k 
zajišťování jejich životních potřeb 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
stavba a funkce jednotlivých částí 
těla - živočišná buňka, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné, rozmnožování 
vývoj, vývin a systém živočichů - 
významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů − prvoci, 
bezobratlí (členovci) 
obratlovci – ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci 
rozšíření, význam a ochrana 
živočichů - živočišná společenstva, 
hospodářsky významné druhy, 
kriticky ohrožené druhy 
projevy chování živočichů 

 zná základní znaky savců a jejich 
hlavní zástupce  

SAVCI 
základní znaky savců 
skupiny savců - hmyzožravci, 
letouni, primáti, hlodavci, zajíci, 
šelmy, ploutvonožci, chobotnatci, 
lichokopytníci, sudokopytníci, 
kytovci 
ochrana živočichů - vliv člověka na 
živočichy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 
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Přírodopis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 je seznámen s názory na vznik 
člověka a jeho vývoj  

názory na vznik člověka a jeho 
vývoj 

P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a 
orgánových soustav lidského těla 
a jejich funkce 

popíše stavbu orgánů a orgánových 
soustav lidského těla a jejich funkce 

stavba a funkce jednotlivých částí 
lidského těla - orgány, orgánové 
soustavy (opěrná, pohybová, 
oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací, reprodukční a řídící) 

P-9-5-02p charakterizuje hlavní 
etapy vývoje člověka 

charakterizuje hlavní etapy vývoje 
člověka, popíše vznik a vývin 
jedince 

vývin jedince, hlavní období 
lidského života 

P-9-5-03p popíše vznik a vývin 
jedince 

P-9-5-04p rozliší příčiny, případně 
příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich prevence a 
léčby 

rozlišuje příčiny, případně příznaky 
běžných nemocí a uplatňuje zásady 
jejich prevence a léčby 

nemoci, úrazy a prevence - 
příznaky nemoci 

P-9-5-05p zná zásady poskytování 
první pomoci při poranění 

zná zásady poskytování 
předlékařské první pomoci při 
poranění 

zásady poskytování první pomoci, 
závažná poranění a život 
ohrožující stavy 

 vyjmenuje složky zdravého 
životního stylu a objasní jejich 
význam  

složky zdravého životního stylu, 
výživa, hygienické návyky, pohyb a 
přiměřená tělesná práce, správné 
dýchání, pravidelný způsob života, 
odpočinek, práce, vztahy mezi 
lidmi, tělesná i duševní pohoda 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

    

Přírodopis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy 
Země 

popíše jednotlivé vrstvy Země 
(zemská kůra, zemský plášť, 
zemské jádro) 

Země - vznik a stavba Země 

vývoj zemské kůry a organismů na 
Zemi - vznik života, vývoj 
organismů a jejich přizpůsobování 
prostředí 
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Přírodopis 9. ročník  

P-9-6-02p pozná podle 
charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny 

pozná podle charakteristických 
vlastností vybrané nerosty a 
horniny 

nerosty a horniny - vznik, 
vlastnosti, praktický význam a 
využití vybraných zástupců 

P-9-6-03p rozliší důsledky 
vnitřních a vnějších geologických 
dějů 

rozliší důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů 

vnější a vnitřní geologické děje - 
příčiny a důsledky 

P-9-6-04p rozezná některé druhy 
půd a objasní jejich vznik 

rozezná základní druhy půd a 
objasní jejich vznik 

půda - složení, vlastnosti a význam 
půdy pro výživu rostlin, její 
hospodářský význam pro 
společnost, devastace a příklady 
rekultivace 

P-9-6-06p na příkladech uvede 
význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj a udržení života na Zemi 

popíše význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj a udržení života na 
Zemi 

podnebí a počasí ve vztahu k 
životu organismů 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi (mdú) 

uvede příklady výskytu organismů v 
určitém prostředí a vztahy mezi 
nimi 

organismy a prostředí - vzájemné 
vztahy mezi organismy, mezi 
organismy a prostředím 

P-9-7-02p rozliší populace, 
společenstva, ekosystémy a 
objasní základní princip některého 
ekosystému 

rozliší populace, společenstva, 
ekosystémy a objasní základní 
princip některého ekosystému 

populace, společenstva 

přirozené a umělé ekosystémy 

P-9-7-03p vysvětlí podstatu 
jednoduchých potravních řetězců 
v různých ekosystémech 

vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech 

potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému 

P-9-7-04p popíše změny v přírodě 
vyvolané člověkem a objasní jejich 
důsledky 

popíše změny v přírodě vyvolané 
člověkem a objasní jejich důsledky 

ochrana přírody a životního 
prostředí - globální problémy a 
jejich řešení 

P-9-7-04p pozná kladný a záporný 
vliv člověka na životní prostředí 

rozliší a popíše kladný a záporný 
vliv člověka na životní prostředí 

chráněná území 

P-9-8-01p využívá metody 
poznávání přírody osvojované v 
přírodopisu 

využívá metody poznávání přírody 
osvojované v přírodopisu 

praktické metody poznávání 
přírody – pozorování lupou a 
mikroskopem (dalekohledem), 
zjednodušené určovací klíče a 
atlasy, založení herbáře a sbírek, 
ukázky odchytu některých 
živočichů, jednoduché 
rozčleňování rostlin a živočichů 

P-9-8-02p dodržuje základní 
pravidla bezpečného chování při 
poznávání přírody 

dodržuje základní pravidla 
bezpečného chování při poznávání 
přírody 

praktické metody poznávání 
přírody – pozorování lupou a 
mikroskopem (dalekohledem), 
zjednodušené určovací klíče a 
atlasy, založení herbáře a sbírek, 
ukázky odchytu některých 
živočichů, jednoduché 
rozčleňování rostlin a živočichů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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5.14 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis se řadí do vzdělávací oblasti ČLOVĚK A 
PŘÍRODA. Cílem tohoto předmětu je naučit žáka rozumět základní 
geografické, topografické a kartografické terminologii, pracovat s 
mapou a atlasem a získat představu o prostředí, které nás 
obklopuje. Vyučovací předmět Zeměpis se snaží u žáka vytvořit 
přírodní obraz Země (objasnit důsledky pohybů Země, vědět o 
působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu 
na přírodu a lidskou společnost). Současně se snaží žáky seznámit s 
jednotlivými regiony světa (světadíly, oceány, makroregiony). 
Nedílnou součástí výuky je vést žáky k poznání a ochraně životního 
prostředí. 

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

Obsah vzdělávacího předmětu Zeměpis má přírodovědný i 
společenskovědní charakter. Umožňuje žákům postupně odhalovat 
souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v 
blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. 
Vyučovací předmět Zeměpis má dotaci 2 hodiny týdně v 6. až 8. 
ročníku, v 9. ročníku 1 hodinu týdně. 
Výuka tohoto předmětu probíhá především v kmenové třídě a podle 
možností také v počítačové učebně. Jsou využívány moderní 
vyučovací strategie (skupinová práce, projektové vyučování, využití 
audiovizuální techniky, práce s encyklopediemi, získávání informací 
z tisku, internetu apod.). Žáci se učí pracovat s různými druhy map a 
atlasů. 

Integrace předmětů  Zeměpis (Geografie) 

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

Kompetence k učení: 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učebních 
podnětů: encyklopedie, knihovna, Internet, exkurze, 
zážitková pedagogika atd. 

 vedeme žáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky 
a využití v praxi 

 přistupujeme individuálně, pracujeme s přiměřeným učivem 
a zdroji informací 

 zařazujeme metody, které podporují zvídavost 

 hodnotíme žáky formou zpětné vazby a kladného 
hodnocení, posuzujeme žáky podle individuálního pokroku 
a zlepšení 

Kompetence k řešení problémů: 
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Název předmětu Zeměpis 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která je podněcuje 
k tvořivému myšlení, nikoliv hotové 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, 
uplatňujeme mezipředmětové vztahy 

Kompetence komunikativní: 

 dáváme žákům dostatečný prostor adekvátní formou 
vyjádřit vlastní myšlenky, city a názory 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací (encyklopedie, internet, odborné 
publikace, časopisy) 

 učíme rozlišovat kvalitu a serióznost zdroje informací 

Kompetence sociální a personální: 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 podporujeme kooperativní učení, spolupráci ve výuce 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

Kompetence občanské: 

 sledujeme a podporujeme dobré interpersonální vztahy 
žáků - úctu, sounáležitost, uznání, respektování 
individuálních rozdílů 

 vedeme žáky k pochopení principů a fungování demokracie 
v osobním životě i ve škole a společnost 

 rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik - porozumění 
a pochopení (tolerování) odlišného způsobu života a 
vytváříme podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních 
prostředí, národností a skupin (evropská integrace) 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a 
návyků 

 na základě získaných základních zkušeností rozvíjíme 
schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům 
možnost volby postupů a úkolů 

    

Zeměpis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-1-02p rozumí základní 
geografické, topografické a 
kartografické terminologii 

rozumí základní geografické, 
topografické a kartografické 
terminologii 

Komunikační geografický a 
kartografický jazyk - vybrané 
obecně používané geografické a 
topografické pojmy, jazyk mapy: 
symboly, smluvené značky, 
vysvětlivky, zeměpisná síť, 
poledníky a rovnoběžky 
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Zeměpis 6. ročník  

Z-9-1-04p získá osobní představu 
o prostředí, které nás obklopuje, 
umí ho popsat a určit jednoduché 
vazby, vyjádří, co mu prospívá a 
škodí 

získá osobní představu o prostředí, 
které nás obklopuje, umí ho popsat 
a určit jednoduché vazby, vyjádří, 
co mu prospívá a škodí 

Místní region - zeměpisná poloha, 
přírodní podmínky, způsob života 
obyvatel regionu, kulturně - 
historické zajímavosti regionu, 
problematika životního prostředí 

Z-9-1-02p rozumí základní 
geografické, topografické a 
kartografické terminologii 

rozliší druhy map a jejich význam Geografická kartografie a 
topografie - druhy map (obecně-
zeměpisná, politická, turistická, 
automapa), hlavní a vedlejší 
světové strany, glóbus 

Z-9-1-02p rozumí základní 
geografické, topografické a 
kartografické terminologii 

určí hlavní a vedlejší světové strany Geografická kartografie a 
topografie - druhy map (obecně-
zeměpisná, politická, turistická, 
automapa), hlavní a vedlejší 
světové strany, glóbus 

Z-9-1-02p rozumí základní 
geografické, topografické a 
kartografické terminologii 

používá glóbus jako zmenšený a 
zjednodušený model planety Země 

Geografická kartografie a 
topografie - druhy map (obecně-
zeměpisná, politická, turistická, 
automapa), hlavní a vedlejší 
světové strany, glóbus 

Z-9-2-02p objasní důsledky 
pohybů Země 

vyjmenuje planety Sluneční 
soustavy 

Země jako vesmírné těleso - 
Sluneční soustava, tvar a pohyby 
Země, důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů, střídání dne 
a noci, střídání ročních období 

Z-9-2-02p objasní důsledky 
pohybů Země 

popíše tvar a pohyby Země Země jako vesmírné těleso - 
Sluneční soustava, tvar a pohyby 
Země, důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů, střídání dne 
a noci, střídání ročních období 

Z-9-2-02p objasní důsledky 
pohybů Země 

popíše důsledky pohybů Země Země jako vesmírné těleso - 
Sluneční soustava, tvar a pohyby 
Země, důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů, střídání dne 
a noci, střídání ročních období 

Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje 
území místní krajiny a oblasti 
(regionu) podle bydliště nebo 
školy 

vymezí a lokalizuje území místní 
krajiny a oblasti (regionu) podle 
bydliště nebo školy 

Místní region - zeměpisná poloha, 
přírodní podmínky, způsob života 
obyvatel regionu, kulturně - 
historické zajímavosti regionu, 
problematika životního prostředí 

Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry 
místního regionu 

charakterizuje přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry 
místního regionu 

Místní region - zeměpisná poloha, 
přírodní podmínky, způsob života 
obyvatel regionu, kulturně - 
historické zajímavosti regionu, 
problematika životního prostředí 

Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu 
a rozlohu České republiky a její 
sousední státy 

určí zeměpisnou polohu a rozlohu 
České republiky 

Česká republika - zeměpisná 
poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry (povrch, nadmořská 
výška, nejdůležitější pohoří, nížiny, 
vodstvo, nejdůležitější řeky naší 
vlasti, podnebí, nerostné 
suroviny), obyvatelstvo, 
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Zeměpis 6. ročník  

nejdůležitější města jednotlivých 
regionů 

Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu 
a rozlohu České republiky a její 
sousední státy 

určí sousední státy ČR Česká republika - zeměpisná 
poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry (povrch, nadmořská 
výška, nejdůležitější pohoří, nížiny, 
vodstvo, nejdůležitější řeky naší 
vlasti, podnebí, nerostné 
suroviny), obyvatelstvo, 
nejdůležitější města jednotlivých 
regionů 

Z-9-6-03p rozlišuje přírodní 
podmínky ČR, popíše povrch a 
jeho členitost 

zná přírodní podmínky ČR Česká republika - zeměpisná 
poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry (povrch, nadmořská 
výška, nejdůležitější pohoří, nížiny, 
vodstvo, nejdůležitější řeky naší 
vlasti, podnebí, nerostné 
suroviny), obyvatelstvo, 
nejdůležitější města jednotlivých 
regionů 

Z-9-6-03p rozlišuje přírodní 
podmínky ČR, popíše povrch a 
jeho členitost 

popíše povrch a jeho členitost Česká republika - zeměpisná 
poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry (povrch, nadmořská 
výška, nejdůležitější pohoří, nížiny, 
vodstvo, nejdůležitější řeky naší 
vlasti, podnebí, nerostné 
suroviny), obyvatelstvo, 
nejdůležitější města jednotlivých 
regionů 

Z-9-6-03p rozlišuje přírodní 
podmínky ČR, popíše povrch a 
jeho členitost 

vyjmenuje a ukáže na mapě 
nejznámější pohoří, nížiny, řeky, 
města 

Česká republika - zeměpisná 
poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry (povrch, nadmořská 
výška, nejdůležitější pohoří, nížiny, 
vodstvo, nejdůležitější řeky naší 
vlasti, podnebí, nerostné 
suroviny), obyvatelstvo, 
nejdůležitější města jednotlivých 
regionů 

Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o 
rozmístění obyvatelstva 

uvádí hlavní údaje o rozmístění 
obyvatelstva 

Česká republika - zeměpisná 
poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry (povrch, nadmořská 
výška, nejdůležitější pohoří, nížiny, 
vodstvo, nejdůležitější řeky naší 
vlasti, podnebí, nerostné 
suroviny), obyvatelstvo, 
nejdůležitější města jednotlivých 
regionů 

 orientuje se na mapě Evropy – tvar, 
povrch, vodstvo, velká města  

Mapa Evropy - poloha ČR v 
Evropě, sousední státy, tvar a 
povrch Evropy, vodstvo Evropy, 
velká města Evropy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Zeměpis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-5-01p umí pojmenovat různé 
krajiny jako součást pevninské 
části krajinné sféry, rozliší na 
konkrétních příkladech specifické 
znaky a funkce krajin 

umí pojmenovat různé krajiny jako 
součást pevninské části krajinné 
sféry, rozliší na konkrétních 
příkladech specifické znaky a 
funkce krajin 

ČR - poloha, členitost a rozloha, 
povrch, podnebí a vodstvo , 
rostlinstvo a živočišstvo, 
obyvatelstvo, průmysl, doprava 

Z-9-6-04p vyhledá na mapách 
jednotlivé kraje České republiky a 
charakterizuje hospodářské 
poměry, přírodní zvláštnosti a 
kulturní zajímavosti 

zná přírodní podmínky ČR, 
vyjmenuje a ukáže na mapě 
nejznámější pohoří, nížiny, řeky, 
města, uvádí hlavní údaje o 
rozmístění obyvatelstva 

ČR - poloha, členitost a rozloha, 
povrch, podnebí a vodstvo , 
rostlinstvo a živočišstvo, 
obyvatelstvo, průmysl, doprava 

Z-9-2-04p uvede příklady působení 
vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře a jejich vlivu na 
přírodu a na lidskou společnost 

uvádí na vybraných příkladech 
závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí, vyjmenuje 
základní druhy průmyslu a nerostné 
suroviny, které zpracovává 

principy a zásady ochrany přírody 
a životního prostředí, chráněná 
území přírody 

Z-9-5-02p uvede příklady 
přírodních a kulturních krajinných 
složek 

Z-9-6-04p vyhledá na mapách 
jednotlivé kraje České republiky a 
charakterizuje hospodářské 
poměry, přírodní zvláštnosti a 
kulturní zajímavosti 

dokáže najít na mapě ČR chráněná 
území a charakterizovat je 

principy a zásady ochrany přírody 
a životního prostředí, chráněná 
území přírody 

Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu 
a rozlohu České republiky a její 
sousední státy 

určí zeměpisnou polohu ČR a její 
sousední státy 

ČR a sousední státy, členské státy 
EU, členské státy NATO 

 charakterizuje EU a NATO, je 
seznámen s členskými státy  

ČR a sousední státy, členské státy 
EU, členské státy NATO 

Z-9-6-04p vyhledá na mapách 
jednotlivé kraje České republiky a 
charakterizuje hospodářské 
poměry, přírodní zvláštnosti a 
kulturní zajímavosti 

vyhledá na mapách jednotlivé kraje 
České republiky 

Kraje ČR 

Z-9-6-04p vyhledá na mapách 
jednotlivé kraje České republiky a 
charakterizuje hospodářské 
poměry, přírodní zvláštnosti a 
kulturní zajímavosti 

charakterizuje hospodářské 
poměry, přírodní zvláštnosti a 
kulturní zajímavosti 

Kraje ČR 

Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady 
bezpečného pohybu a pobytu ve 
volné přírodě 

uplatňuje v praxi zásady 
bezpečného pohybu a pobytu ve 
volné přírodě 

pohyb podle mapy, odhad 
vzdáleností a výšek objektů v 
terénu, jednoduché náčrtky 
krajiny, schematické náčrtky 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické 
topografie a orientace v terénu 
(mdú) 

ovládá základy praktické 
topografie a orientace v terénu 

pohyb podle mapy, odhad 
vzdáleností a výšek objektů v 
terénu, jednoduché náčrtky 
krajiny, schematické náčrtky 
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Zeměpis 7. ročník  

Z-9-5-02p uvede příklady 
přírodních a kulturních krajinných 
složek 

uvede příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek, 
rozmístění hlavních ekosystémů 

přírodní a kulturní krajinné složky, 
rozmístění hlavních ekosystémů 

    

Zeměpis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-3-02p vyhledá na mapách 
jednotlivé světadíly a oceány 

najde na mapě světa světadíl 
Evropa, určí a vyhledá hlavní 
evropské poloostrovy, ostrovy, 
největší pohoří a nížiny, významné 
řeky, okrajová moře a okolní 
oceány 

světadíl Evropa - poloha, členitost 
a rozloha, povrch, podnebí a 
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo 

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry vybraných 
světadílů, oceánů a vybraných 
států 

najde na mapě Evropy jednotlivé 
státy, jejich hlavní města, 
významná města, charakterizuje 
polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry 

oblasti Evropy – státy (hlavní 
město, významná města, 
náboženství, tradice, zvyky, 
hospodářství, zajímavosti) 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické 
topografie a orientace v terénu 
(mdú) 

ovládá základy praktické 
topografie a orientace v terénu, 
zná základní pomůcky, jevy a 
přístroje pro určování světových 
stran 

orientační body, jevy, pomůcky a 
přístroje, určování hlavních a 
vedlejších světových stran 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

    

Zeměpis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-2-02p objasní důsledky 
pohybů Země 

objasní důsledky pohybů Země, 
střídání dne a noci a ročních období 

Planeta Země - tvar a pohyby 
Země, střídání dne a noci, střídání 
ročních období, časová pásma, 
teplotní pásy 

Z-9-3-02p vyhledá na mapách 
jednotlivé světadíly a oceány 

vyhledá na mapách a glóbusu 
jednotlivé světadíly a oceány, najde 
hlavní poledník a rovník 

Svět na mapě - glóbus, poledníky 
a rovnoběžky, světadíly a oceány 
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Zeměpis 9. ročník  

Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a 
společenské znaky světových 
regionů 

rozliší základní přírodní a 
společenské znaky světových 
regionů 

Světadíly - Asie, Afrika, Amerika, 
Austrálie a Oceánie, Antarktida 
(základní informace o jednotlivých 
světadílech, poloha, povrch, 
vodstvo, podnebí, rostlinstvo a 
živočišstvo, ekologické problémy, 
nejvýznamnější státy jednotlivých 
světadílů - charakteristika, hlavní 
město, významná města, přístavy) 

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry vybraných 
světadílů, oceánů a vybraných 
států 

charakterizuje polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní a hospodářské 
poměry vybraných světadílů, 
oceánů a vybraných států 

Světadíly - Asie, Afrika, Amerika, 
Austrálie a Oceánie, Antarktida 
(základní informace o jednotlivých 
světadílech, poloha, povrch, 
vodstvo, podnebí, rostlinstvo a 
živočišstvo, ekologické problémy, 
nejvýznamnější státy jednotlivých 
světadílů - charakteristika, hlavní 
město, významná města, přístavy) 

Z-9-4-02p uvede příklady, jak 
přírodní podmínky souvisejí s 
funkcí a rozmístěním lidských sídel 

uvede příklady, jak přírodní 
podmínky souvisí s funkcí a 
rozmístěním lidských sídel 

Světadíly - Asie, Afrika, Amerika, 
Austrálie a Oceánie, Antarktida 
(základní informace o jednotlivých 
světadílech, poloha, povrch, 
vodstvo, podnebí, rostlinstvo a 
živočišstvo, ekologické problémy, 
nejvýznamnější státy jednotlivých 
světadílů - charakteristika, hlavní 
město, významná města, přístavy) 

vyhledá na mapách nejznámější 
oblasti cestovního ruchu a 
rekreace 

vyhledá na mapách nejznámější 
oblasti cestovního ruchu a rekreace 

cestujeme a poznáváme svět, 
oblasti cestovního ruchu, 
významné světové památky 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných 
příkladech závažné důsledky a 
rizika přírodních a společenských 
vlivů na životní prostředí (mdú) 

uvede globální ekologické a 
environmentální problémy lidstva 

globální ekologické a 
envirnmentální problémy lidstva 

Z-9-3-02p vyhledá na mapách 
jednotlivé světadíly a oceány 

vyjmenuje a na mapě najde 
všechny oceány 

Oceány - Tichý oceán, Atlantský 
oceán, Indický oceán, Severní 
ledový oceán 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných 
příkladech závažné důsledky a 
rizika přírodních a společenských 
vlivů na životní prostředí (mdú) 

uvede příklady působení vnitřních a 
vnějších procesů v přírodní sféře a 
jejich vlivu na přírodu a na lidskou 
společnost 

Ochrana člověka při ohrožení 
zdraví a života, živelní pohromy, 
opatření, chování a jednání při 
nebezpečí živelních pohrom 

Z-9-2-04p uvede příklady působení 
přírodních vlivů na utváření 
zemského povrchu 

uvede příklady působení přírodních 
vlivů na utváření zemského povrchu 

Planeta Země - tvar a pohyby 
Země, střídání dne a noci, střídání 
ročních období, časová pásma, 
teplotní pásy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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5.15 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova je spolu s Výtvarnou výchovou 
nedílnou součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hlavním cílem 
předmětu Hudební výchova je vypěstovat kladný vztah k 
hudebnímu umění a tím rozvíjet estetické cítění žáků. Je třeba 
zároveň rozvíjet vědomosti hudební nauky, národní kultury i kultur 
jiných národů a etnik, hudební schopnosti a dovednosti (sluchové, 
rytmické, vokální, intonační, hudebně tvořivé, poslechové a 
pohybové). Předmět Hudební výchova má také relaxační a 
psychoterapeutický význam. Poslech hudby, zpěv i hudebně 
pohybové činnosti vedou ke zklidnění organizmu, zlepšení 
koncentrace a k uvolnění. Nezanedbatelný je i vliv do oblasti 
somatické (posiluje břišní svalstvo, podporuje srdeční činnost, 
metabolismus, učí hlasové hygieně a rozvíjí logické funkce). Vede 
zároveň ke kultivaci vlastního hlasového projevu, při individuálních i 
skupinových vystoupeních odstraňuje trému,stre s a posiluje 
sebedůvěru žáků. Hudební výchova úzce navazuje na 1. stupni na 
jazykovou a řečovou výchovu. 

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

Vyučovací předmět Hudební výchova má dotaci 1 hodina týdně v 1. 
až 9. ročníku. Výuka probíhá převážně v kmenové učebně, jsou 
využívány moderní vyučovací strategie (audiovizuální technika, 
internet, vyhledávání informací v encyklopediích). Do výuky jsou 
zařazovány návštěvy výchovných koncertů, divadelních a filmových 
představení. 

Integrace předmětů  Hudební výchova 

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

Kompetence k učení: 

 přistupujeme k žákům individuálně, pracujeme s 
přiměřeným učivem a zdroji informací (encyklopedie, 
knihovna, internet, exkurze, zážitková pedagogika) 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 zlepšujeme komunikační dovednosti žáků, schopnost 
spolupráce, práce v týmu, poznávání vlastních možností 

 rozvíjíme tvořivost, vytváříme motivující prostředí 

Kompetence k řešení problémů: 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

 při všech aktivitách bereme v potaz individuální schopnosti 
a mentální úroveň žáků 
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Název předmětu Hudební výchova 

 poznatky předkládáme v podobě, která podněcuje k 
tvořivému myšlení, nikoliv hotové 

Kompetence komunikativní: 

 pomocí všech prostředků zlepšujeme kvalitu mluvního 
projevu žáků (výslovnost, srozumitelnost, rozšiřování 
pasivní a aktivní slovní zásoby) 

 poskytujeme žákům dostatečný prostor k vyjádření 
vlastního názoru přijatelnou formou, vedeme je k toleranci 
odlišného názoru 

 využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních 
technik 

Kompetence sociální a personální: 

 vedeme žáky k otevřenému a kultivovanému projevování 
citů, k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem a kulturním 
a etickým hodnotám 

 stanovujeme jasná pravidla pro soužití ve škole i mimo školu 
- seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi 

 podporujeme kooperativní učení, spolupráci ve výuce 

 umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence občanské: 

 sledujeme a podporujeme dobré interpersonální vztahy 
žáků – úctu, sounáležitost, uznání, respektování 
individuálních rozdílů 

 rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik – porozumění 
a pochopení odlišného způsobu života a vytváříme 
podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí, 
národností a skupin  

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky ke správnému užívání svěřených nástrojů a 
vybavení 

 poskytujeme žákům prostor k poznání a reálnému 
posouzení svých možností, schopností a zájmů 

    

Hudební výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01p zpívá jednoduché 
písně v rozsahu kvinty 

zazpívá společně s ostatními 
vybranou píseň v rozsahu kvinty 

zpěv lidových a umělých písní v 
rozsahu kvinty 

HV-3-1-02p správně a hospodárně 
dýchá a zřetelně vyslovuje při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu 

dbá na správné dýchání a držení 
těla, provádí hlasová a dechová 
cvičení 

dechová cvičení, jednoduchá 
intonační cvičení 

HV-3-1-02p správně a hospodárně 
dýchá a zřetelně vyslovuje při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu 

zřetelně vyslovuje při rytmizaci 
říkadel a text písně 

hlasová cvičení a techniky 
(hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu), artikulační 
cvičení, recitace a rytmizace textu 
písní a říkadel 
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Hudební výchova 1. ročník  

HV-3-1-04p reaguje pohybem na 
tempové a rytmické změny 

vytleská jednoduchý rytmus podle 
ukázky 

rytmická cvičení - vytleskávání 
rytmu 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na 
tempové a rytmické změny 

používá hudební nástroje k 
rytmickým cvičením a hudebnímu 
doprovodu 

instrumentální cvičení, nástroje 
Orffova instrumentáře 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku pozná a pojmenuje známé hudební 
nástroje; rozezná vybrané hudební 
nástroje podle zvuku 

známé hudební nástroje, 
poznávání podle zvuku 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na 
tempové a rytmické změny 

zapojuje se do hudebně 
pohybových činností 

rytmická cvičení v koordinaci s 
pohybem, pohybové hry s 
jednoduchými pravidly spojené s 
říkadly a dětskými popěvky, 
pochod podle hudebního 
doprovodu 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku rozliší poslechem sílu zvuku, vyšší a 
nižší tón 

síla zvuku, porovnávání výšky tónu 

pozorně vnímá jednoduché 
skladby 

soustředí se na poslech krátké 
jednoduché skladby 

poslech filmové a scénické hudby, 
skladeb určených dětem 

    

Hudební výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01p zpívá jednoduché 
písně v rozsahu kvinty 

zazpívá společně s ostatními 
vybranou píseň v rozsahu kvinty 

zpěv lidových a umělých písní v 
rozsahu kvinty 

HV-3-1-02p správně a hospodárně 
dýchá a zřetelně vyslovuje při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu 

dbá na správné dýchání a držení 
těla, provádí hlasová a dechová 
cvičení 

dechová cvičení, jednoduchá 
intonační cvičení 

HV-3-1-02p správně a hospodárně 
dýchá a zřetelně vyslovuje při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu 

zřetelně vyslovuje při rytmizaci 
říkadel a text písně 

hlasová cvičení a techniky 
(hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu), artikulační 
cvičení, recitace a rytmizace textu 
písní a říkadel 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na 
tempové a rytmické změny 

vytleská jednoduchý rytmus podle 
ukázky 

rytmická cvičení - vytleskávání 
rytmu 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na 
tempové a rytmické změny 

používá hudební nástroje k 
rytmickým cvičením a hudebnímu 
doprovodu 

instrumentální cvičení, nástroje 
Orffova instrumentáře 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku pozná a pojmenuje známé hudební 
nástroje; rozezná vybrané hudební 
nástroje podle zvuku 

známé hudební nástroje, 
poznávání podle zvuku 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na 
tempové a rytmické změny 

zapojuje se do hudebně 
pohybových činností 

rytmická cvičení v koordinaci s 
pohybem, pohybové hry s 
jednoduchými pravidly spojené s 
říkadly a dětskými popěvky, 
pochod podle hudebního 
doprovodu 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku rozliší poslechem sílu zvuku, vyšší a 
nižší tón 

síla zvuku, porovnávání výšky tónu 

pozorně vnímá jednoduché 
skladby 

soustředí se na poslech krátké 
jednoduché skladby 

poslech filmové a scénické hudby, 
skladeb určených dětem 
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Hudební výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01p zpívá jednoduché 
písně v rozsahu kvinty 

zazpívá společně s ostatními 
vybranou píseň v rozsahu kvinty 

zpěv lidových a umělých písní v 
rozsahu kvinty 

HV-3-1-02p správně a hospodárně 
dýchá a zřetelně vyslovuje při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu 

dbá na správné dýchání a držení 
těla, provádí hlasová a dechová 
cvičení 

dechová cvičení, jednoduchá 
intonační cvičení 

HV-3-1-02p správně a hospodárně 
dýchá a zřetelně vyslovuje při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu 

zřetelně vyslovuje při rytmizaci 
říkadel a text písně 

hlasová cvičení a techniky 
(hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu), artikulační 
cvičení, recitace a rytmizace textu 
písní a říkadel 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na 
tempové a rytmické změny 

vytleská jednoduchý rytmus podle 
ukázky 

rytmická cvičení - vytleskávání 
rytmu 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na 
tempové a rytmické změny 

používá hudební nástroje k 
rytmickým cvičením a hudebnímu 
doprovodu 

instrumentální cvičení, nástroje 
Orffova instrumentáře 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku pozná a pojmenuje známé hudební 
nástroje; rozezná vybrané hudební 
nástroje podle zvuku 

známé hudební nástroje, 
poznávání podle zvuku 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na 
tempové a rytmické změny 

zapojuje se do hudebně 
pohybových činností 

rytmická cvičení v koordinaci s 
pohybem, pohybové hry s 
jednoduchými pravidly spojené s 
říkadly a dětskými popěvky, 
pochod podle hudebního 
doprovodu 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku rozliší poslechem sílu zvuku, vyšší a 
nižší tón 

síla zvuku, porovnávání výšky tónu 

pozorně vnímá jednoduché 
skladby 

soustředí se na poslech krátké 
jednoduché skladby 

poslech filmové a scénické hudby, 
skladeb určených dětem 

    

Hudební výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01p zpívá písně v 
přiměřeném rozsahu k 
individuálním schopnostem 

zpívá písně jednohlasně v 
přiměřeném rozsahu k 
individuálním schopnostem 

zpěv lidových a umělých písní 
přiměřeného rozsahu 

správně hospodaří s dechem při 
interpretaci písní - frázování 

správně hospodaří s dechem při 
interpretaci písní, frázuje 

intonační cvičení (dechová, 
hlasová a artikulační cvičení) 

 pozná vybrané prvky grafického 
záznamu melodie  

grafický záznam melodie 

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky 
na rytmické hudební nástroje 

zvládá hru na tělo a na nástroje 
Orffova instrumentáře 

hra na tělo a na nástroje Orffova 
instrumentáře 

pozorně vnímá znějící hudbu 
různých skladeb 

soustředí se na poslech hudby 
přiměřeného rozsahu 

slavné melodie a skladby určené 
dětem 
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Hudební výchova 4. ročník  

 rozezná zvuk různých hudebních 
nástrojů a zpěvní hlasy  

zvuk hudebních nástrojů, zpěvní 
hlasy 

HV-5-1-06p odliší tóny podle 
výšky, síly a barvy 

rozlišuje sílu, výšku a barvu tónu rozpoznávání síly, výšky a barvy 
tónu 

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky 
na rytmické hudební nástroje 

rozpozná tempo a rytmus písně a 
doprovodí spolužáky na rytmické 
hudební nástroje 

rozpoznávání tempa a rytmu, 
rytmický doprovod 

pozorně vnímá znějící hudbu 
různých skladeb 

pozná vybrané hudební skladatele 
a jejich dílo 

nejvýznamnější hudební 
skladatelé a jejich dílo 

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí 
vlastní pohyb s hudbou 

propojí vlastní pohyb s hudbou a 
doprovodem 

pohybové hry s říkadly a s 
hudebním doprovodem 

    

Hudební výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01p zpívá písně v 
přiměřeném rozsahu k 
individuálním schopnostem 

zpívá písně jednohlasně v 
přiměřeném rozsahu k 
individuálním schopnostem 

zpěv lidových a umělých písní 
přiměřeného rozsahu 

správně hospodaří s dechem při 
interpretaci písní - frázování 

správně hospodaří s dechem při 
interpretaci písní, frázuje 

intonační cvičení (dechová, 
hlasová a artikulační cvičení) 

 pozná vybrané prvky grafického 
záznamu melodie  

grafický záznam melodie 

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky 
na rytmické hudební nástroje 

zvládá hru na tělo a na nástroje 
Orffova instrumentáře 

hra na tělo a na nástroje Orffova 
instrumentáře 

pozorně vnímá znějící hudbu 
různých skladeb 

soustředí se na poslech hudby 
přiměřeného rozsahu 

slavné melodie a skladby určené 
dětem 

 rozezná zvuk různých hudebních 
nástrojů a zpěvní hlasy  

zvuk hudebních nástrojů, zpěvní 
hlasy 

HV-5-1-06p odliší tóny podle 
výšky, síly a barvy 

rozlišuje sílu, výšku a barvu tónu rozpoznávání síly, výšky a barvy 
tónu 

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky 
na rytmické hudební nástroje 

rozpozná tempo a rytmus písně a 
doprovodí spolužáky na rytmické 
hudební nástroje 

rozpoznávání tempa a rytmu, 
rytmický doprovod 

pozorně vnímá znějící hudbu 
různých skladeb 

pozná vybrané hudební skladatele 
a jejich dílo 

nejvýznamnější hudební 
skladatelé a jejich dílo 

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí 
vlastní pohyb s hudbou 

propojí vlastní pohyb s hudbou a 
doprovodem 

pohybové hry s říkadly a s 
hudebním doprovodem 

    

Hudební výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Hudební výchova 6. ročník  

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p 
interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

zná a interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

zpěv jednohlasu a vícehlasu 
(kánon) v přiměřeném rozsahu 

HV-9-1-01p doprovází písně 
pomocí ostinata 

doprovází písně pomocí hry na tělo, 
pomocí nástrojů Orffova 
instrumentáře i některých 
melodických nástrojů 

hra na tělo, nástroje Orffova 
instrumentáře , další jednoduché 
hudební nástroje 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p 
interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

intonuje na základě elementárních 
znalostí z hudební nauky 

intonační cvičení 

pozorně vnímá znějící hudbu 
skladeb většího rozsahu 

soustředí se na poslech skladeb 
většího rozsahu 

hudebně vyjadřovací prostředky 
ve skladbě, mimohudební obsah 
díla 

rozpozná vybrané hudební 
nástroje symfonického orchestru 

rozpozná zpěvní hlasy a vybrané 
hudební nástroje symfonického 
orchestru 

rozlišování zpěvních hlasů 

HV-9-1-04p rozeznává různé 
hudební žánry 

rozliší a pojmenuje různá hudební 
uskupení 

hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 

pozorně vnímá znějící hudbu 
skladeb většího rozsahu 

zachytí hlavní motivy skladby a 
hudebně vyjadřovací prostředky 

hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 

HV-9-1-04p rozeznává různé 
hudební žánry 

rozeznává různé hudební žánry hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 

uvede některá jména hudebních 
skladatelů a název některého z 
jejich děl 

zná vybrané hudební skladatele a 
jejich díla 

nejvýznamnější hudební 
skladatelé, život a jejich dílo 

 rozumí taktování v různých 
rytmech, ztvární hudbu pohybem  

taktování a pohyb na hudbu, 
hudebně pohybové hry 

 zná základní taneční kroky 
klasických tanců (polka, valčík, 
mazurka)  

základní taneční kroky klasických 
nebo moderních tanců 

 chápe hudbu i jako způsob relaxace 
a muzikoterapie  

relaxační techniky, muzikoterapie 

    

Hudební výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p 
interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

zná a interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

zpěv jednohlasu a vícehlasu 
(kánon) v přiměřeném rozsahu 

HV-9-1-01p doprovází písně 
pomocí ostinata 

doprovází písně pomocí hry na tělo, 
pomocí nástrojů Orffova 
instrumentáře i některých 
melodických nástrojů 

hra na tělo, nástroje Orffova 
instrumentáře , další jednoduché 
hudební nástroje 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p 
interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

intonuje na základě elementárních 
znalostí z hudební nauky 

intonační cvičení 
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Hudební výchova 7. ročník  

pozorně vnímá znějící hudbu 
skladeb většího rozsahu 

soustředí se na poslech skladeb 
většího rozsahu 

hudebně vyjadřovací prostředky 
ve skladbě, mimohudební obsah 
díla 

rozpozná vybrané hudební 
nástroje symfonického orchestru 

rozpozná zpěvní hlasy a vybrané 
hudební nástroje symfonického 
orchestru 

rozlišování zpěvních hlasů 

hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 

HV-9-1-04p rozeznává různé 
hudební žánry 

rozliší a pojmenuje různá hudební 
uskupení 

hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 

pozorně vnímá znějící hudbu 
skladeb většího rozsahu 

zachytí hlavní motivy skladby a 
hudebně vyjadřovací prostředky 

hudebně vyjadřovací prostředky 
ve skladbě, mimohudební obsah 
díla 

HV-9-1-04p rozeznává různé 
hudební žánry 

rozeznává různé hudební žánry hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 

uvede některá jména hudebních 
skladatelů a název některého z 
jejich děl 

zná vybrané hudební skladatele a 
jejich díla 

nejvýznamnější hudební 
skladatelé, život a jejich dílo 

 rozumí taktování v různých 
rytmech, ztvární hudbu pohybem  

taktování a pohyb na hudbu, 
hudebně pohybové hry 

 zná základní taneční kroky 
klasických tanců (polka, valčík, 
mazurka)  

základní taneční kroky klasických 
nebo moderních tanců 

 chápe hudbu i jako způsob relaxace 
a muzikoterapie  

relaxační techniky, muzikoterapie 

    

Hudební výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p 
interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

zná a interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

zpěv jednohlasu a vícehlasu 
(kánon) v přiměřeném rozsahu 

HV-9-1-01p doprovází písně 
pomocí ostinata 

doprovází písně pomocí hry na tělo, 
pomocí nástrojů Orffova 
instrumentáře i některých 
melodických nástrojů 

hra na tělo, nástroje Orffova 
instrumentáře , další jednoduché 
hudební nástroje 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p 
interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

intonuje na základě elementárních 
znalostí z hudební nauky 

intonační cvičení 

pozorně vnímá znějící hudbu 
skladeb většího rozsahu 

soustředí se na poslech skladeb 
většího rozsahu 

hudebně vyjadřovací prostředky 
ve skladbě, mimohudební obsah 
díla 

rozpozná vybrané hudební 
nástroje symfonického orchestru 

rozpozná zpěvní hlasy a vybrané 
hudební nástroje symfonického 
orchestru 

rozlišování zpěvních hlasů 

hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 
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Hudební výchova 8. ročník  

HV-9-1-04p rozeznává různé 
hudební žánry 

rozliší a pojmenuje různá hudební 
uskupení 

hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 

pozorně vnímá znějící hudbu 
skladeb většího rozsahu 

zachytí hlavní motivy skladby a 
hudebně vyjadřovací prostředky 

hudebně vyjadřovací prostředky 
ve skladbě, mimohudební obsah 
díla 

HV-9-1-04p rozeznává různé 
hudební žánry 

rozeznává různé hudební žánry hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 

uvede některá jména hudebních 
skladatelů a název některého z 
jejich děl 

zná vybrané hudební skladatele a 
jejich díla 

nejvýznamnější hudební 
skladatelé, život a jejich dílo 

 rozumí taktování v různých 
rytmech, ztvární hudbu pohybem  

taktování a pohyb na hudbu, 
hudebně pohybové hry 

 zná základní taneční kroky 
klasických tanců (polka, valčík, 
mazurka)  

základní taneční kroky klasických 
nebo moderních tanců 

HV-9-1-04p rozeznává různé 
hudební žánry 

chápe hudbu i jako způsob relaxace 
a muzikoterapie 

relaxační techniky, muzikoterapie 

    

Hudební výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p 
interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

zná a interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

zpěv jednohlasu a vícehlasu 
(kánon) v přiměřeném rozsahu 

HV-9-1-01p doprovází písně 
pomocí ostinata 

doprovází písně pomocí hry na tělo, 
pomocí nástrojů Orffova 
instrumentáře i některých 
melodických nástrojů 

hra na tělo, nástroje Orffova 
instrumentáře , další jednoduché 
hudební nástroje 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p 
interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

intonuje na základě elementárních 
znalostí z hudební nauky 

intonační cvičení 

pozorně vnímá znějící hudbu 
skladeb většího rozsahu 

soustředí se na poslech skladeb 
většího rozsahu 

hudebně vyjadřovací prostředky 
ve skladbě, mimohudební obsah 
díla 

rozpozná vybrané hudební 
nástroje symfonického orchestru 

rozpozná zpěvní hlasy a vybrané 
hudební nástroje symfonického 
orchestru 

rozlišování zpěvních hlasů 

hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 

HV-9-1-04p rozeznává různé 
hudební žánry 

rozliší a pojmenuje různá hudební 
uskupení 

hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 

pozorně vnímá znějící hudbu 
skladeb většího rozsahu 

zachytí hlavní motivy skladby a 
hudebně vyjadřovací prostředky 

hudebně vyjadřovací prostředky 
ve skladbě, mimohudební obsah 
díla 

HV-9-1-04p rozeznává různé 
hudební žánry 

rozeznává různé hudební žánry hudební nástroje, hudební 
uskupení, hudební žánry 
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Hudební výchova 9. ročník  

uvede některá jména hudebních 
skladatelů a název některého z 
jejich děl 

zná vybrané hudební skladatele a 
jejich díla 

nejvýznamnější hudební 
skladatelé, život a jejich dílo 

 rozumí taktování v různých 
rytmech, ztvární hudbu pohybem  

taktování a pohyb na hudbu, 
hudebně pohybové hry 

 zná základní taneční kroky 
klasických tanců (polka, valčík, 
mazurka)  

základní taneční kroky klasických 
nebo moderních tanců 

HV-9-1-04p rozeznává různé 
hudební žánry 

chápe hudbu i jako způsob relaxace 
a muzikoterapie 

relaxační techniky, muzikoterapie 

5.16 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

1 2 2 1 1 1 1 2 2 13 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova je jedním z hlavních vyučovacích předmětů 
vzdělávací oblasti Umění a kultura. Jejím cílem je především 
rozvíjení estetického vnímání žáků, využívání a rozvíjení jejich 
tvořivých vlastností a dovedností, schopnost vyjadřovat a 
prezentovat emoce, pocity, představy, zkušenosti a myšlenky. Žáci 
se seznamují se všemi dostupnými výtvarnými technikami, 
tradičními i netradičními prostředky a jejich kombinacemi v ploše a 
v prostoru, pracují také v grafických editorech. Předmět Výtvarná 
výchova přispívá spolu s hudební výchovou ke komplexnímu vývoji 
celé osobnosti žáka na základní škole a nachází uplatnění ve všech 
dalších předmětech. Velmi důležitým aspektem je diagnostický, 
relaxační a psychoterapeutický význam předmětu. Výtvarná 
výchova pomáhá u žáků odstraňovat vnitřní napětí, instabilní 
chování a někdy i agresivitu. Rozvíjí také jemnou motoriku. 
Prezentace vlastních výrobků a prací podporuje zdravé sebevědomí 
žáka. Podíl na společných projektech vede ke schopnosti spolupráce 
a uspokojení z kolektivních výsledků napomáhá vytváření vlastních 
postojů a hodnot. 

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

Vyučovací předmět Výtvarná výchova má dotaci 1 hodinu týdně v 
1., 4., 5., 6. a 7. ročníku. Ve 2., 3., 8. a 9. ročníku má dotaci 2 hodiny 
týdně. Výuka probíhá převážně v kmenové učebně, jsou využívány 
moderní vyučovací strategie (využívání audiovizuální techniky, 
internetu, skupinové práce, projektové vyučování a další). Výuka 
probíhá na 2. stupni i přímo v terénu. Nedílnou součástí výuky je 
účast žáků ve výtvarných soutěžích, návštěvy výtvarných výstav, 
exkurze do muzeí, galerií, památkových objektů ve městě a v okolí. 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 

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

Kompetence k učení: 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učebních 
podnětů: encyklopedie, knihovna, internet, exkurze, 
zážitková pedagogika 

 podporujeme tvořivost, vytváříme motivující prostředí 

 hodnotíme žáky formou zpětné vazby a kladného 
hodnocení, posuzujeme žáky podle individuálního pokroku 
a zlepšení 

 vedeme žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 
vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti 

Kompetence k řešení problémů: 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
jevů a dějů, uplatňujeme mezipředmětové vztahy 

 při všech aktivitách bereme v potaz individuální schopnosti 
a mentální úroveň žáků 

Kompetence komunikativní: 

 využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních 
technik (ústně, výtvarnými prostředky atd.) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme k toleranci odlišného 
názoru 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací  

Kompetence sociální a personální: 

 zapojujeme žáky do týmové práce – ke spolupráci a 
společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 
prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 stimulujeme žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a jednání 

 podněcujeme žáky k otevřenému a kultivovanému 
projevování citů, ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, 
přírodě a kulturním a etickým hodnotám 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

Kompetence občanské: 

 rozvíjíme u žáků toleranci jiných kultur a etnik - porozumění 
a pochopení odlišného způsobu života a vytváříme 
podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí, 
národností a skupin 

 motivujeme žáky vhodným prostředím (účelnost, funkčnost, 
estetičnost, bezpečí – spoluúčast na jeho úpravě) 

Kompetence pracovní: 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Harmonie  

141 

Název předmětu Výtvarná výchova 

 na základě získaných základních zkušeností rozvíjíme 
schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům 
možnost volby postupů a úkolů 

 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, 
hospodárnému využívání materiálu a správnému užívání 
svěřených nástrojů a prostředků 

    

Výtvarná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá 
základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 

Využívá základní dovednosti při 
kresbě, malbě, modelování apod. 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy při kresbě, malbě, 
modelování z různých druhů 
materiálů 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá 
základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 

Organizuje si sám či s dopomocí 
vlastní práci (přípravu pomůcek, 
výběr prostředků a jemu 
odpovídajícího postupu) 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy při kresbě, malbě, 
modelování z různých druhů 
materiálů 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá 
základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 

Pracuje s různými druhy materiálů 
a pojmenovává jejich vlastnosti 

Soubory různých materiálů, jejich 
vlastnosti 

VV-3-1-01p rozpoznává, 
pojmenovává a porovnává linie, 
barvy, tvary, objekty ve výsledcích 
tvorby vlastní, tvorby ostatních i 
na příkladech z běžného života (s 
dopomocí učitele) 

Rozpozná, pojmenuje a porovná 
linie, barvy, tvary, objekty ve 
výsledcích tvorby vlastní, tvorby 
ostatních i na příkladech z běžného 
života (s dopomocí učitele) 

Linie (svislé, vodorovné, šikmé, 
zakřivené a rovné; různé typy linií 
podle použitého materiálu (štětce, 
dřívka, tužek různé tvrdosti apod.) 

Tvar (velikost, oblost, ostrost, 
pravidelnost-nepravidelnost; otisk 
tvaru, změna tvaru otočením, 
deformací, zmenšením, zvětšením 
apod.) 

Barva (např.:základní a podvojné; 
husté/ řídké; světlé/ tmavé – 
porovnání a rozlišení na základě 
vlastní zkušenosti z tvorby a 
vnímání barev) 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje 
vlastní zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích činnostech, je 
schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

Zaznamenává své zrakové a 
hmatové vjemy; vybere si k tomu 
prostředky, které má v oblibě 

Výběr a nabídka různorodých 
podnětů, které jsou zajímavé pro 
zrakové a hmatové vnímání 
(např.: světla a stíny, průsvitnost 
materiálů, barevný a tvarový 
kontrast; materiály s různými 
povrchy, různé tvary předmětů a 
objektů apod.) 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje 
vlastní zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích činnostech, je 
schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

Vyjádří své prožitky, pocity, emoce, 
fantazijní představy a využije k 
tomu různé prostředky a jejich 
kombinace 

Podněty pro různé prožitky, 
pocity, emoce, představy a 
fantazie 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje 
vlastní zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích činnostech, je 
schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

O výsledky své činnosti se podle 
svého zájmu podělí s ostatními 

Různé příležitosti pro sdělení - 
prezentace své práce a vyprávění 
příběhu ostatním 

    

Výtvarná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá 
základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 

Využívá základní dovednosti při 
kresbě, malbě, modelování apod. 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy při kresbě, malbě, 
modelování z různých druhů 
materiálů 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá 
základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 

Organizuje si sám či s dopomocí 
vlastní práci (přípravu pomůcek, 
výběr prostředků a jemu 
odpovídajícího postupu) 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy při kresbě, malbě, 
modelování z různých druhů 
materiálů 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá 
základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 

Pracuje s různými druhy materiálů 
a pojmenovává jejich vlastnosti 

Soubory různých materiálů, jejich 
vlastnosti 

VV-3-1-01p rozpoznává, 
pojmenovává a porovnává linie, 
barvy, tvary, objekty ve výsledcích 
tvorby vlastní, tvorby ostatních i 
na příkladech z běžného života (s 
dopomocí učitele) 

Rozpozná, pojmenuje a porovná 
linie, barvy, tvary, objekty ve 
výsledcích tvorby vlastní, tvorby 
ostatních i na příkladech z běžného 
života (s dopomocí učitele) 

Linie (svislé, vodorovné, šikmé, 
zakřivené a rovné; různé typy linií 
podle použitého materiálu (štětce, 
dřívka, tužek různé tvrdosti apod.) 

Tvar (velikost, oblost, ostrost, 
pravidelnost-nepravidelnost; otisk 
tvaru, změna tvaru otočením, 
deformací, zmenšením, zvětšením 
apod.) 

Barva (např.:základní a podvojné; 
husté/ řídké; světlé/ tmavé – 
porovnání a rozlišení na základě 
vlastní zkušenosti z tvorby a 
vnímání barev) 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje 
vlastní zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích činnostech, je 
schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

Zaznamenává své zrakové a 
hmatové vjemy; vybere si k tomu 
prostředky, které má v oblibě 

Výběr a nabídka různorodých 
podnětů, které jsou zajímavé pro 
zrakové a hmatové vnímání 
(např.: světla a stíny, průsvitnost 
materiálů, barevný a tvarový 
kontrast; materiály s různými 
povrchy, různé tvary předmětů a 
objektů apod.) 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje 
vlastní zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích činnostech, je 
schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

Vyjádří své prožitky, pocity, emoce, 
fantazijní představy a využije k 
tomu různé prostředky a jejich 
kombinace 

Podněty pro různé prožitky, 
pocity, emoce, představy a 
fantazie 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje 
vlastní zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích činnostech, je 

O výsledky své činnosti se podle 
svého zájmu podělí s ostatními 

Různé příležitosti pro sdělení - 
prezentace své práce a vyprávění 
příběhu ostatním 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

    

Výtvarná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá 
základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 

Využívá základní dovednosti při 
kresbě, malbě, modelování apod. 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy při kresbě, malbě, 
modelování z různých druhů 
materiálů 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá 
základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 

Organizuje si sám či s dopomocí 
vlastní práci (přípravu pomůcek, 
výběr prostředků a jemu 
odpovídajícího postupu) 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy při kresbě, malbě, 
modelování z různých druhů 
materiálů 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá 
základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 

Pracuje s různými druhy materiálů 
a pojmenovává jejich vlastnosti 

Soubory různých materiálů, jejich 
vlastnosti 

VV-3-1-01p rozpoznává, 
pojmenovává a porovnává linie, 
barvy, tvary, objekty ve výsledcích 
tvorby vlastní, tvorby ostatních i 
na příkladech z běžného života (s 
dopomocí učitele) 

Rozpozná, pojmenuje a porovná 
linie, barvy, tvary, objekty ve 
výsledcích tvorby vlastní, tvorby 
ostatních i na příkladech z běžného 
života (s dopomocí učitele) 

Linie (svislé, vodorovné, šikmé, 
zakřivené a rovné; různé typy linií 
podle použitého materiálu (štětce, 
dřívka, tužek různé tvrdosti apod.) 

Tvar (velikost, oblost, ostrost, 
pravidelnost-nepravidelnost; otisk 
tvaru, změna tvaru otočením, 
deformací, zmenšením, zvětšením 
apod.) 

Barva (např.:základní a podvojné; 
husté/ řídké; světlé/ tmavé – 
porovnání a rozlišení na základě 
vlastní zkušenosti z tvorby a 
vnímání barev) 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje 
vlastní zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích činnostech, je 
schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

Zaznamenává své zrakové a 
hmatové vjemy; vybere si k tomu 
prostředky, které má v oblibě 

Výběr a nabídka různorodých 
podnětů, které jsou zajímavé pro 
zrakové a hmatové vnímání 
(např.: světla a stíny, průsvitnost 
materiálů, barevný a tvarový 
kontrast; materiály s různými 
povrchy, různé tvary předmětů a 
objektů apod.) 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje 
vlastní zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích činnostech, je 
schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

Vyjádří své prožitky, pocity, emoce, 
fantazijní představy a využije k 
tomu různé prostředky a jejich 
kombinace 

Podněty pro různé prožitky, 
pocity, emoce, představy a 
fantazie 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje 
vlastní zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích činnostech, je 

O výsledky své činnosti se podle 
svého zájmu podělí s ostatními 

Různé příležitosti pro sdělení - 
prezentace své práce a vyprávění 
příběhu ostatním 
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Výtvarná výchova 3. ročník  

schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

    

Výtvarná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p 
uplatňuje základní dovednosti pro 
vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 
záměr 

Uplatňuje základní dovednosti pro 
vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 
záměr 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy pro plošná a prostorová 
vyjádření a jejich výběr s 
dopomocí 

Materiály s odlišnými vlastnostmi 
pro vytváření objektů a 
modelování 

Nabídka různých kombinací 
materiálů, prostředků a postupů 

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, 
porovnává, třídí a pojmenovává 
linie, barvy, tvary, objekty, 
rozpoznává jejich základní 
vlastnosti a vztahy (kontrasty – 
velikost, barevný kontrast), 
uplatňuje je podle svých 
schopností při vlastní tvorbě, při 
vnímání tvorby ostatních i 
umělecké produkce i na příkladech 
z běžného života (s dopomocí 
učitele) 

Rozlišuje, porovnává, třídí a 
pojmenovává linie, barvy, tvary, 
objekty, rozpoznává jejich základní 
vlastnosti a vztahy (kontrasty – 
velikost, barevný kontrast), 
uplatňuje je podle svých schopností 
při vlastní tvorbě, při vnímání 
tvorby ostatních i umělecké 
produkce i na příkladech z běžného 
života (s dopomocí učitele) 

Linie (svislé, vodorovné, šikmé, 
zakřivené a rovné; různé typy linií 
podle použitého materiálu (štětce, 
dřívka, tužek různé tvrdosti, 
apod.) 

Tvar (velikost, oblost, ostrost, 
pravidelnost-nepravidelnost; otisk 
tvaru, změna tvaru otočením, 
deformací, zmenšením, zvětšením 
apod.) 

Barva (např.:základní a podvojné; 
husté/ řídké; světlé/ tmavé; 
barevný kontrast, barevný akcent; 
odstíny stejné barvy – porovnání a 
rozlišení na základě vlastní 
zkušenosti z tvorby a vnímání 
barev) 

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě 
vychází ze svých zrakových, 
hmatových i sluchových vjemů, 
vlastních prožitků, zkušeností a 
fantazie 

Výtvarnými prostředky vyjadřuje a 
zaznamenává zrakové, hmatové i 
sluchové vjemy, vlastní prožitky, 
zkušenosti a fantazii 

Nabídka široké škály smyslových 
podnětů a jejich obrazné vyjádření 

Podněty pro různé prožitky, pocity 
a emoce a jejich výtvarné 
vyjádření 

Vlastní zkušenosti, situace, 
události, vlastní fantazijní 
představy i fantazijní představy 
inspirované literaturou, 
vyprávěním 

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, 
mimoslovně, graficky) pocit z 
vnímání tvůrčí činnosti vlastní, 
ostatních i uměleckého díla 

Vyjádří (slovně, mimoslovně, 
graficky) pocit z vnímání tvůrčí 
činnosti vlastní, ostatních i 
uměleckého díla 

Různé příležitosti pro sdělení 
pocitů, postřehů, obav, 
nerozhodnosti při vlastní práci – v 
jejím průběhu i z jejího výsledku 
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Prostředky pro sdělení pocitů – 
pohyb, gesta, zvuky, slovní 
vyjádření, grafické vyjádření 

Slovní sdělení, sdělení asociace, 
které v něm jiné dílo vyvolalo 

Název obrazu/objektu, 
jednoduchá slovní spojení či 
krátký text k popisu 
obrazu/objektu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p 
uplatňuje základní dovednosti pro 
vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 
záměr 

Uplatňuje základní dovednosti pro 
vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 
záměr 

Materiály s odlišnými vlastnostmi 
pro vytváření objektů a 
modelování 

Nabídka různých kombinací 
materiálů, prostředků a postupů 

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, 
porovnává, třídí a pojmenovává 
linie, barvy, tvary, objekty, 
rozpoznává jejich základní 
vlastnosti a vztahy (kontrasty – 
velikost, barevný kontrast), 
uplatňuje je podle svých 
schopností při vlastní tvorbě, při 
vnímání tvorby ostatních i 
umělecké produkce i na příkladech 
z běžného života (s dopomocí 
učitele) 

Rozlišuje, porovnává, třídí a 
pojmenovává linie, barvy, tvary, 
objekty, rozpoznává jejich základní 
vlastnosti a vztahy (kontrasty – 
velikost, barevný kontrast), 
uplatňuje je podle svých schopností 
při vlastní tvorbě, při vnímání 
tvorby ostatních i umělecké 
produkce i na příkladech z běžného 
života (s dopomocí učitele) 

Linie (svislé, vodorovné, šikmé, 
zakřivené a rovné; různé typy linií 
podle použitého materiálu (štětce, 
dřívka, tužek různé tvrdosti, 
apod.) 

Tvar (velikost, oblost, ostrost, 
pravidelnost-nepravidelnost; otisk 
tvaru, změna tvaru otočením, 
deformací, zmenšením, zvětšením 
apod.) 

Barva (např.:základní a podvojné; 
husté/ řídké; světlé/ tmavé; 
barevný kontrast, barevný akcent; 
odstíny stejné barvy – porovnání a 
rozlišení na základě vlastní 
zkušenosti z tvorby a vnímání 
barev) 

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě 
vychází ze svých zrakových, 
hmatových i sluchových vjemů, 
vlastních prožitků, zkušeností a 
fantazie 

Výtvarnými prostředky vyjadřuje a 
zaznamenává zrakové, hmatové i 
sluchové vjemy, vlastní prožitky, 
zkušenosti a fantazii 

Nabídka široké škály smyslových 
podnětů a jejich obrazné vyjádření 

Podněty pro různé prožitky, pocity 
a emoce a jejich výtvarné 
vyjádření 

Vlastní zkušenosti, situace, 
události, vlastní fantazijní 
představy i fantazijní představy 
inspirované literaturou, 
vyprávěním 
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VV-5-1-06p vyjádří (slovně, 
mimoslovně, graficky) pocit z 
vnímání tvůrčí činnosti vlastní, 
ostatních i uměleckého díla 

Vyjádří (slovně, mimoslovně, 
graficky) pocit z vnímání tvůrčí 
činnosti vlastní, ostatních i 
uměleckého díla 

Různé příležitosti pro sdělení 
pocitů, postřehů, obav, 
nerozhodnosti při vlastní práci – v 
jejím průběhu i z jejího výsledku 

Prostředky pro sdělení pocitů – 
pohyb, gesta, zvuky, slovní 
vyjádření, grafické vyjádření 

Slovní sdělení, sdělení asociace, 
které v něm jiné dílo vyvolalo 

Název obrazu/objektu, 
jednoduchá slovní spojení či 
krátký text k popisu 
obrazu/objektu 

Nepřiřazené učivo 

    Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy pro plošná a prostorová 

vyjádření a jejich výběr s 
dopomocí  

    

Výtvarná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p 
uplatňuje základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

Připraví si s velkou mírou 
samostatnosti pomůcky, vybere si 
prostředky, se kterými bude 
pracovat, zvolí si odpovídající 
postup 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy s odlišnými vlastnostmi 
pro plošná (kresba, malba, 
grafické postupy, koláž, 
kombinace prostředků) objemová 
(modelování) a prostorová 
(instalace) vyjádření 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p 
uplatňuje základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

Využívá různé prostředky pro 
vyjádření svého záměru 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy s odlišnými vlastnostmi 
pro plošná (kresba, malba, 
grafické postupy, koláž, 
kombinace prostředků) objemová 
(modelování) a prostorová 
(instalace) vyjádření 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje 
linie, barvy, tvary a objekty v ploše 
i prostoru podle vlastního tvůrčího 
záměru, využívá jejich vlastnosti a 
vztahy; pojmenovává je ve 
výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních; vnímá a porovnává 
jejich uplatnění v běžné i umělecké 
produkci 

Rozlišuje a uplatňuje různé druhy 
linií, barev, tvarů, v ploše a v 
prostoru; vytvoří jednoduchý 
grafický záznam jejich vzájemného 
uspořádání 

Linie (svislé, vodorovné, šikmé, 
zakřivené a rovné; různé typy linií 
podle použitého materiálu (štětce, 
dřívka, tužek různé tvrdosti, 
apod.), linie v kresbě, malbě, 
prostorové tvorbě 

Tvar (velikost, oblost, ostrost, 
pravidelnost - nepravidelnost; 
otisk tvaru, změna tvaru 
otočením, deformací, zmenšením, 
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zvětšením apod.)linie v kresbě, 
malbě, prostorové tvorbě 

Barva (např.:základní a podvojné; 
husté/ řídké; světlé/ tmavé; 
barevný kontrast, barevný akcent; 
odstíny stejné barvy – porovnání a 
rozlišení na základě vlastní 
zkušenosti z tvorby a vnímání 
barev) linie v kresbě, malbě, 
prostorové tvorbě 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává 
výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své 
postřehy a pocity 

Záměrně si všímá linií, barev a 
tvarů ve výsledcích své práce, práce 
ostatních, v uměleckých dílech i v 
běžné produkci, slovně vyjádří své 
dojmy a pocity 

Nabídka různých uměleckých děl 
české i světové produkce včetně 
děl současných českých umělců 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě 
vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, 
hledá a zvolí pro jejich vyjádření 
nejvhodnější prostředky a 
postupy; zhodnotí a prezentuje 
výsledek své tvorby, porovnává ho 
s výsledky ostatních 

Při vlastní tvorbě vychází ze svých 
vlastních zkušeností, představ a 
myšlenek, hledá a zvolí pro jejich 
vyjádření nejvhodnější prostředky a 
postupy; zhodnotí a prezentuje 
výsledek své tvorby, porovnává ho 
s výsledky ostatních 

Podněty pro využití vlastních 
zkušeností, prožitků, pocitů a 
emocí, představ a nápadů 

Využití různých prostředků pro 
jejich vyjádření (malba, kresba, 
grafické prostředky; modelování, 
kombinované techniky, 
uspořádání objektů v prostoru 
apod.) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Výtvarná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p 
uplatňuje základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

Připraví si s velkou mírou 
samostatnosti pomůcky, vybere si 
prostředky, se kterými bude 
pracovat, zvolí si odpovídající 
postup 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy s odlišnými vlastnostmi 
pro plošná (kresba, malba, 
grafické postupy, koláž, 
kombinace prostředků) objemová 
(modelování) a prostorová 
(instalace) vyjádření 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p 
uplatňuje základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

Využívá různé prostředky pro 
vyjádření svého záměru 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy s odlišnými vlastnostmi 
pro plošná (kresba, malba, 
grafické postupy, koláž, 
kombinace prostředků) objemová 
(modelování) a prostorová 
(instalace) vyjádření 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje 
linie, barvy, tvary a objekty v ploše 
i prostoru podle vlastního tvůrčího 

Rozlišuje a uplatňuje různé druhy 
linií, barev, tvarů, v ploše a v 
prostoru; vytvoří jednoduchý 

Linie (svislé, vodorovné, šikmé, 
zakřivené a rovné; různé typy linií 
podle použitého materiálu (štětce, 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

záměru, využívá jejich vlastnosti a 
vztahy; pojmenovává je ve 
výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních; vnímá a porovnává 
jejich uplatnění v běžné i umělecké 
produkci 

grafický záznam jejich vzájemného 
uspořádání 

dřívka, tužek různé tvrdosti, 
apod.), linie v kresbě, malbě, 
prostorové tvorbě 

Tvar (velikost, oblost, ostrost, 
pravidelnost - nepravidelnost; 
otisk tvaru, změna tvaru 
otočením, deformací, zmenšením, 
zvětšením apod.)linie v kresbě, 
malbě, prostorové tvorbě 

Barva (např.:základní a podvojné; 
husté/ řídké; světlé/ tmavé; 
barevný kontrast, barevný akcent; 
odstíny stejné barvy – porovnání a 
rozlišení na základě vlastní 
zkušenosti z tvorby a vnímání 
barev) linie v kresbě, malbě, 
prostorové tvorbě 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává 
výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své 
postřehy a pocity 

Záměrně si všímá linií, barev a 
tvarů ve výsledcích své práce, práce 
ostatních, v uměleckých dílech i v 
běžné produkci, slovně vyjádří své 
dojmy a pocity 

Nabídka různých uměleckých děl 
české i světové produkce včetně 
děl současných českých umělců 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě 
vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, 
hledá a zvolí pro jejich vyjádření 
nejvhodnější prostředky a 
postupy; zhodnotí a prezentuje 
výsledek své tvorby, porovnává ho 
s výsledky ostatních 

Při vlastní tvorbě vychází ze svých 
vlastních zkušeností, představ a 
myšlenek, hledá a zvolí pro jejich 
vyjádření nejvhodnější prostředky a 
postupy; zhodnotí a prezentuje 
výsledek své tvorby, porovnává ho 
s výsledky ostatních 

Podněty pro využití vlastních 
zkušeností, prožitků, pocitů a 
emocí, představ a nápadů 

Využití různých prostředků pro 
jejich vyjádření (malba, kresba, 
grafické prostředky; modelování, 
kombinované techniky, 
uspořádání objektů v prostoru 
apod.) 

    

Výtvarná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p 
uplatňuje základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

Připraví si s velkou mírou 
samostatnosti pomůcky, vybere si 
prostředky, se kterými bude 
pracovat, zvolí si odpovídající 
postup 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy s odlišnými vlastnostmi 
pro plošná (kresba, malba, 
grafické postupy, koláž, 
kombinace prostředků) objemová 
(modelování) a prostorová 
(instalace) vyjádření 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p 
uplatňuje základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

Využívá různé prostředky pro 
vyjádření svého záměru 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy s odlišnými vlastnostmi 
pro plošná (kresba, malba, 
grafické postupy, koláž, 
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kombinace prostředků) objemová 
(modelování) a prostorová 
(instalace) vyjádření 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje 
linie, barvy, tvary a objekty v ploše 
i prostoru podle vlastního tvůrčího 
záměru, využívá jejich vlastnosti a 
vztahy; pojmenovává je ve 
výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních; vnímá a porovnává 
jejich uplatnění v běžné i umělecké 
produkci 

Rozlišuje a uplatňuje různé druhy 
linií, barev, tvarů, v ploše a v 
prostoru; vytvoří jednoduchý 
grafický záznam jejich vzájemného 
uspořádání 

Linie (svislé, vodorovné, šikmé, 
zakřivené a rovné; různé typy linií 
podle použitého materiálu (štětce, 
dřívka, tužek různé tvrdosti, 
apod.), linie v kresbě, malbě, 
prostorové tvorbě 

Tvar (velikost, oblost, ostrost, 
pravidelnost - nepravidelnost; 
otisk tvaru, změna tvaru 
otočením, deformací, zmenšením, 
zvětšením apod.)linie v kresbě, 
malbě, prostorové tvorbě 

Barva (např.:základní a podvojné; 
husté/ řídké; světlé/ tmavé; 
barevný kontrast, barevný akcent; 
odstíny stejné barvy – porovnání a 
rozlišení na základě vlastní 
zkušenosti z tvorby a vnímání 
barev) linie v kresbě, malbě, 
prostorové tvorbě 

Vztahy mezi prvky (linie, tvary, 
barvy)- vzájemná poloha, velikost, 
pravidelnost, nepravidelnost, 
kontrast, uspořádáni vzbuzující 
pocit stability, nestability, 
statičnosti, dynamičnosti apod. 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává 
výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své 
postřehy a pocity 

Záměrně si všímá linií, barev a 
tvarů ve výsledcích své práce, práce 
ostatních, v uměleckých dílech i v 
běžné produkci, slovně vyjádří své 
dojmy a pocity 

Nabídka různých uměleckých děl 
české i světové produkce včetně 
děl současných českých umělců 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě 
vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, 
hledá a zvolí pro jejich vyjádření 
nejvhodnější prostředky a 
postupy; zhodnotí a prezentuje 
výsledek své tvorby, porovnává ho 
s výsledky ostatních 

Při vlastní tvorbě vychází ze svých 
vlastních zkušeností, představ a 
myšlenek, hledá a zvolí pro jejich 
vyjádření nejvhodnější prostředky a 
postupy; zhodnotí a prezentuje 
výsledek své tvorby, porovnává ho 
s výsledky ostatních 

Využití různých prostředků pro 
jejich vyjádření (malba, kresba, 
grafické prostředky; modelování, 
kombinované techniky, 
uspořádání objektů v prostoru 
apod.) 

Podněty pro využití vlastních 
zkušeností, prožitků, pocitů a 
emocí, představ a nápadů 

    

Výtvarná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p 
uplatňuje základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

Připraví si s velkou mírou 
samostatnosti pomůcky, vybere si 
prostředky, se kterými bude 
pracovat, zvolí si odpovídající 
postup 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy s odlišnými vlastnostmi 
pro plošná (kresba, malba, 
grafické postupy, koláž, 
kombinace prostředků) objemová 
(modelování) a prostorová 
(instalace) vyjádření 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p 
uplatňuje základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

Využívá různé prostředky pro 
vyjádření svého záměru 

Materiál, pomůcky, potřeby a 
postupy s odlišnými vlastnostmi 
pro plošná (kresba, malba, 
grafické postupy, koláž, 
kombinace prostředků) objemová 
(modelování) a prostorová 
(instalace) vyjádření 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje 
linie, barvy, tvary a objekty v ploše 
i prostoru podle vlastního tvůrčího 
záměru, využívá jejich vlastnosti a 
vztahy; pojmenovává je ve 
výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních; vnímá a porovnává 
jejich uplatnění v běžné i umělecké 
produkci 

Rozlišuje a uplatňuje různé druhy 
linií, barev, tvarů, v ploše a v 
prostoru; vytvoří jednoduchý 
grafický záznam jejich vzájemného 
uspořádání 

Linie (svislé, vodorovné, šikmé, 
zakřivené a rovné; různé typy linií 
podle použitého materiálu (štětce, 
dřívka, tužek různé tvrdosti, 
apod.), linie v kresbě, malbě, 
prostorové tvorbě 

Tvar (velikost, oblost, ostrost, 
pravidelnost - nepravidelnost; 
otisk tvaru, změna tvaru 
otočením, deformací, zmenšením, 
zvětšením apod.)linie v kresbě, 
malbě, prostorové tvorbě 

Barva (např.:základní a podvojné; 
husté/ řídké; světlé/ tmavé; 
barevný kontrast, barevný akcent; 
odstíny stejné barvy – porovnání a 
rozlišení na základě vlastní 
zkušenosti z tvorby a vnímání 
barev) linie v kresbě, malbě, 
prostorové tvorbě 

Vztahy mezi prvky (linie, tvary, 
barvy)- vzájemná poloha, velikost, 
pravidelnost, nepravidelnost, 
kontrast, uspořádáni vzbuzující 
pocit stability, nestability, 
statičnosti, dynamičnosti apod. 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává 
výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své 
postřehy a pocity 

Záměrně si všímá linií, barev a 
tvarů ve výsledcích své práce, práce 
ostatních, v uměleckých dílech i v 
běžné produkci, slovně vyjádří své 
dojmy a pocity 

Nabídka různých uměleckých děl 
české i světové produkce včetně 
děl současných českých umělců 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě 
vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, 
hledá a zvolí pro jejich vyjádření 
nejvhodnější prostředky a 
postupy; zhodnotí a prezentuje 

Při vlastní tvorbě vychází ze svých 
vlastních zkušeností, představ a 
myšlenek, hledá a zvolí pro jejich 
vyjádření nejvhodnější prostředky a 
postupy; zhodnotí a prezentuje 

Využití různých prostředků pro 
jejich vyjádření (malba, kresba, 
grafické prostředky; modelování, 
kombinované techniky, 
uspořádání objektů v prostoru 
apod.) 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

výsledek své tvorby, porovnává ho 
s výsledky ostatních 

výsledek své tvorby, porovnává ho 
s výsledky ostatních 

Podněty pro využití vlastních 
zkušeností, prožitků, pocitů a 
emocí, představ a nápadů 

5.17 Výchova ke zdraví  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví poskytuje žákům základní 
informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich 
zdraví. Žáci zde získají poznatky, osvojí si činnosti a způsoby chování, 
které je povedou ke zdravému způsobu života, k péči o vlastní 
zdraví, jeho zlepšení a posílení. Pomůže jim chápat fyziologické, 
psychické i sociální změny v životě člověka, rozpoznávat a reagovat 
na základní situace ohrožující tělesné a duševní zdraví vlastní i 
druhých. Součástí tohoto vyučovacího předmětu je i rozvoj 
sociálních dovedností a komunikace. 

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

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je realizován v 8. a 9. ročníku 
v rozsahu jedné hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v učebně. 
Důraz je kladen především na praktické dovednosti a jejich aplikace 
v modelových situacích i v běžném životě. Proto jsou využívány 
formy různých her, interaktivních programů, projektů, skupinové 
práce apod. Výuka je doplňována exkurzemi, přednáškami a 
besedami různých organizací podle aktuální nabídky v průběhu 
školního roku a je těsně propojena se školním preventivním 
programem. 

Integrace předmětů  Výchova ke zdraví 

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

Kompetence k učení: 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učebních 
podnětů: knihovna, internet, exkurze, zážitková pedagogika 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 vedeme žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 
vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a zodpovědnosti 

Kompetence k řešení problémů: 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která je podněcuje 
k tvořivému myšlení, nikoliv hotové 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, 
uplatňujeme mezipředmětové vztahy 
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

 zařazujeme nové formy vyučování, praktická cvičení a 
činnosti do vyučovacího procesu 

 rozvíjíme schopnost logického uvažování 

Kompetence komunikativní: 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 
problému apod. 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací (encyklopedie, internet, odborné 
publikace, časopisy) 

 učíme rozlišovat kvalitu a serióznost zdroje informací 

Kompetence sociální a personální: 

 stanovujeme jasná pravidla pro soužití ve škole – 
seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 zapojujeme žáky do týmové práce – ke spolupráci a 
společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 
prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným 

 stimulujeme žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a jednání 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

 vedeme citově nevyzrálé žáky k uvědomění si nutnosti 
„dříve myslet a až poté jednat“, schopnosti orientovat se ve 
vlastním citovém životě a vztazích 

Kompetence občanské: 

 směřujeme žáky k pochopení základních potřeb zdravého 
vývoje člověka 

 vytváříme a upevňujeme poznatky a dovednosti žáků v 
oblasti péče o zdraví, včetně zdůraznění nutnosti prevence 

 vychováváme žáky ke zdravému životnímu stylu bez 
závislostí (tabák, alkohol a další drogy), nacvičujeme umění 
odmítnout drogu 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v životě 

 vychováváme žáky k ohleduplnosti vůči starým, nemocným 
a handicapovaným lidem 

Kompetence pracovní: 

 poskytujeme žákům prostor k poznání a reálnému 
posouzení svých možností, schopností, zájmů a jejich využití 
při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

    

Výchova ke zdraví 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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Výchova ke zdraví 8. ročník  

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VZ-9-1-05p projevuje zdravé 
sebevědomí a preferuje ve styku s 
vrstevníky pozitivní životní cíle, 
hodnoty a zájmy 

projevuje zdravé sebevědomí Osobnostní a sociální rozvoj - 
sebepoznání a sebepojetí (vztah k 
sobě samému, vztah k druhým 
lidem, zdravé a vyrovnané 
sebepojetí) 

cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a předcházení a 
zvládání stresu 

VZ-9-1-05p projevuje zdravé 
sebevědomí a preferuje ve styku s 
vrstevníky pozitivní životní cíle, 
hodnoty a zájmy 

preferuje ve styku s vrstevníky 
pozitivní životní cíle, hodnoty a 
zájmy 

stanovení osobních cílů, hledání 
pomoci při problémech 

 zvládá některou z technik relaxace  relaxační techniky 

VZ-9-1-01p chápe význam 
dobrého soužití mezi vrstevníky i 
členy rodiny 

vysvětlí význam dobrého soužití 
mezi vrstevníky i členy rodiny a 
snaží se tyto dobré vztahy udržovat 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití - 
vztahy a pravidla soužití v 
prostředí komunity (rodina, škola, 
vrstevnická skupina, zájmová 
skupina) 

vztahy ve dvojici (kamarádství, 
přátelství, láska, partnerské 
vztahy, manželství a rodičovství) 

 popíše nejdůležitější změny v 
základních životních etapách vývoje 
člověka  

Změny v životě člověka a jejich 
reflexe - dětství, puberta, 
dospívání (tělesné, duševní a 
společenské změny) 

 zdůvodní nutnost prevence 
rizikového sexuálního chování 

sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví 

prevence rizikového sexuálního 
chování 

předčasná sexuální zkušenost 

 vyjmenuje základní druhy 
antikoncepce  

antikoncepce, těhotenství a 
rodičovství mladistvých 

 je seznámen se základy péče o dítě  základy péče o dítě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

    

Výchova ke zdraví 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VZ-9-1-03p uvědomuje si základní 
životní potřeby a jejich naplňování 
ve shodě se zdravím 

dodržuje správné stravovací návyky 
a v rámci svých možností uplatňuje 
zásady správné výživy, sestaví 
zdravý jídelníček 

výživa a zdraví, zdravé stravování 

VZ-9-1-07p dodržuje správné 
stravovací návyky a v rámci svých 
možností uplatňuje zásady 
správné výživy a zdravého 
stravování 

vliv životních podmínek a způsobu 
stravování na zdraví 

specifické druhy výživy, diety, 
poruchy příjmu potravy 

 dodržuje vhodný režim dne včetně 
vhodných pohybových aktivit 

tělesná a duševní hygiena, zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny 

význam pohybu pro zdraví 

režim dne 

VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje 
zdravotní stav svůj i svých 
vrstevníků a v rámci svých 
možností usiluje o aktivní podporu 
zdraví 

respektuje zdravotní stav svůj a 
svých vrstevníků 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence - stres a jeho vztah ke 
zdraví, civilizační choroby 

 zná zásady ochrany před 
přenosnými i nepřenosnými 
chorobami a úrazy  

ochrana před přenosnými i 
nepřenosnými chorobami, 
chronickým onemocněním a úrazy 

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby 
bezpečného chování v sociálním 
kontaktu s vrstevníky, při 
komunikaci s neznámými lidmi, v 
konfliktních a krizových situacích a 
v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc; ví o centrech 
odborné pomoci, vyhledá a 
použije jejich telefonní čísla 

uplatňuje zásady bezpečného 
chování v sociálním kontaktu s 
vrstevníky, s neznámými lidmi 

bezpečné chování – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi 

VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy 

užívá sociální dovednosti při 
kontaktu se sociálně patologickými 
jevy (brání se, dokáže říct ne) 

auto-destruktivní závislosti, 
sociálně patologické jevy 

VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé 
postoje ke všem formám brutality 
a násilí 

odmítá všechny formy brutality a 
násilí 

skryté formy a stupně 
individuálního násilí a zneužívání, 
sexuální kriminalita 

 vyhledá odbornou pomoc v 
krizových situacích, zná centra 
odborné pomoci  

komunikace se službami odborné 
pomoci 

VZ-9-1-13p dává do souvislosti 
zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním 
návykových látek a provozováním 
hazardních her 

vysvětlí psychosociální a zdravotní 
rizika užívání návykových látek a 
provozování hazardních her 

auto-destruktivní závislosti, 
sociálně patologické jevy 

VZ-9-1-16p chová se odpovědně 
při mimořádných událostech a 
prakticky využívá základní znalosti 
první pomoci při likvidaci následků 
hromadného zasažení obyvatel 

prakticky zvládá základy první 
pomoci, správně reaguje v případě 
mimořádných událostí 

dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví (ochrana zdraví při 
různých činnostech) 

ochrana člověka za mimořádných 
událostí (živelní pohromy, 
terorismus) 

VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním 
problémem 

svěří se se zdravotním problémem zdravotní problémy, možnosti 
řešení 
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

5.18 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova plní ve vzdělání především 
funkci regenerace a kompenzace jednostranné zátěže působené 
pobytem ve škole, ale i činností mimo školu. Další její význam je v 
rozvoji pohybových dovedností i v kultivaci pohybu, především pak 
v poznávání možností rozvoje zdravotně orientované zdatnosti. 
Pohybové vzdělávání přechází od spontánní pohybové činnosti k 
činnosti řízené a výběrové s uspokojováním vlastních pohybových 
potřeb a zájmů a s využíváním možností samostatně ovlivňovat svůj 
pohybový projev a zdatnost. Charakteristické pro základní 
vzdělávání je rozpoznání a rozvíjení pohybových předpokladů, 
neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení a jejich korekce 
v běžných i specifických formách pohybového učení. 

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

Vyučovací předmět Tělesná výchova má dotaci 3 hodiny týdně v 1. 
až 9. ročníku. Výuka Tělesné výchovy probíhá nejčastěji v tělocvičně, 
na školním hřišti, na stadionu s využitím tělovýchovného nářadí a 
pomůcek, neméně důležitá je i výuka plavání v plaveckém bazénu.  

Integrace předmětů  Tělesná výchova 

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

Kompetence k učení: 

 zařazujeme metody, které podporují zvídavost 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 vedeme žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 
vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a zodpovědnosti 

 v rámci individuálních schopností zlepšujeme komunikativní 
dovednosti žáků, schopnost spolupráce, práce v týmu, 
poznávání vlastních možností, presentace vlastních výsledků 

 hodnotíme žáky formou zpětné vazby a kladného 
hodnocení, posuzujeme žáky podle individuálního pokroku 
a zlepšení 

Kompetence k řešení problémů: 
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Název předmětu Tělesná výchova 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, 
uplatňujeme mezipředmětové vztahy 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

 při všech aktivitách bereme v potaz individuální schopnosti 
a mentální úroveň jednotlivých žáků  

Kompetence komunikativní: 

 využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních 
technik (ústně, písemně, pomocí technických prostředků) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 
problému  

Kompetence sociální a personální: 

 stanovujeme jasná pravidla pro soužití ve škole – 
seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi 

 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu přátelství a pochopení 

 zapojujeme žáky do týmové práce – ke spolupráci a 
společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 
prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným 

 stimulujeme žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a jednání 

 umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu  

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k pochopení principů a fungování demokracie 
v osobním životě i ve škole a společnosti 

 motivujeme žáky vhodným prostředím (účelnost, funkčnost, 
estetičnost, bezpečí – spoluúčast na jeho úpravě) a vzory 
chování 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat v praktickém 
životě 

 směřujeme žáky k pochopení základních potřeb zdravého 
vývoje člověk 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a 
návyků 

 poskytujeme žákům prostor k poznání a reálnému 
posouzení svých možností, schopností a zájmů 

 odhalujeme a podporujeme jejich přednosti - na základě 
získaných základních zkušeností rozvíjíme schopnost 
samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům možnost 
volby postupů a úkolů 

 při všech pracovních činnostech vedeme žáky k dodržování 
zásad bezpečnosti práce  
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Tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů 
přípravu na pohybovou činnost 

dokáže se připravit na pohybovou 
činnost 

příprava před pohybovou činností, 
uklidnění po zátěži, protahovací 
cvičení 

TV-3-1-05p reaguje na základní 
pokyny a povely k osvojované 
činnosti 

chápe základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a reaguje na 
ně 

základní tělocvičné povely 

TV-3-1-04p dodržuje základní 
zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech a má 
osvojeny základní hygienické 
návyky při pohybových aktivitách 

zvládne základní hygienické návyky 
a dodržuje pravidla bezpečnosti 

bezpečnost při pohybových 
činnostech, hygiena při Tv, 
správné držení těla 

projevuje kladný postoj k 
motorickému učení a pohybovým 
aktivitám 

má kladný postoj k pohybovým 
aktivitám, hraje fair-play 

postoj k pohybovým aktivitám, 
radost z pohybu, pravidla fair 
play, význam pohybu pro zdraví 

zvládá základní způsoby lokomoce 
a prostorovou orientaci podle 
individuálních předpokladů 

zvládá základní lokomoci, 
protahovací cvičení, uklidnění po 
zátěži, napodobí různé hry, cviky, 
orientuje se v prostoru 

základní lokomoce, orientace v 
prostoru, pohybové hry, základy 
sportovních her (průpravné hry, 
základní manipulace s míčem), 
uklidnění a protažení po zátěži 

 zvládá jednoduché cviky s hudbou, 
průpravné atletické činnosti: běhy, 
skok do dálky, hod míčkem, 
průpravné gymnastické cvičení, 
ovládá základní manipulaci s 
míčem a základní herní činnosti, 
pohyb v přírodě  

činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností - rytmická 
a kondiční cvičení, základy atletiky 
(běh do 50 m, vytrvalostní běh 3 – 
6 minut, skok do dálky z místa, 
hod míčkem), základy gymnastiky 
(průpravná cvičení, kotoul vpřed, 
cvičení s náčiním a na nářadí, 
průpravná úpolová cvičení), 
turistika a pobyt v přírodě 

 adaptuje se na vodní prostředí, 
dodržuje hygienu plavání  

plavání – základní plavecký výcvik 
(Plavecká škola) 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné 
způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební 
polohy 

uplatňuje správné způsoby držení 
těla v různých polohách a 
pracovních činnostech 

prvky zdravotní tělesné výchovy 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá 
speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 

zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

prvky zdravotní tělesné výchovy 

    

Tělesná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Tělesná výchova 2. ročník  

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů 
přípravu na pohybovou činnost 

dokáže se připravit na pohybovou 
činnost 

příprava před pohybovou činností, 
uklidnění po zátěži, protahovací 
cvičení 

TV-3-1-05p reaguje na základní 
pokyny a povely k osvojované 
činnosti 

chápe základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a reaguje na 
ně 

základní tělocvičné povely 

TV-3-1-04p dodržuje základní 
zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech a má 
osvojeny základní hygienické 
návyky při pohybových aktivitách 

zvládne základní hygienické návyky 
a dodržuje pravidla bezpečnosti 

bezpečnost při pohybových 
činnostech, hygiena při Tv, 
správné držení těla 

projevuje kladný postoj k 
motorickému učení a pohybovým 
aktivitám 

má kladný postoj k pohybovým 
aktivitám, hraje fair-play 

postoj k pohybovým aktivitám, 
radost z pohybu, pravidla fair 
play, význam pohybu pro zdraví 

zvládá základní způsoby lokomoce 
a prostorovou orientaci podle 
individuálních předpokladů 

zvládá základní lokomoci, 
protahovací cvičení, uklidnění po 
zátěži, napodobí různé hry, cviky, 
orientuje se v prostoru 

základní lokomoce, orientace v 
prostoru, pohybové hry, základy 
sportovních her (průpravné hry, 
základní manipulace s míčem), 
uklidnění a protažení po zátěži 

 zvládá jednoduché cviky s hudbou, 
průpravné atletické činnosti: běhy, 
skok do dálky, hod míčkem, 
průpravné gymnastické cvičení, 
ovládá základní manipulaci s 
míčem a základní herní činnosti, 
pohyb v přírodě  

činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností - rytmická 
a kondiční cvičení, základy atletiky 
(běh do 50 m, vytrvalostní běh 3 – 
6 minut, skok do dálky z místa, 
hod míčkem), základy gymnastiky 
(průpravná cvičení, kotoul vpřed, 
cvičení s náčiním a na nářadí, 
průpravná úpolová cvičení), 
turistika a pobyt v přírodě 

 adaptuje se na vodní prostředí, 
dodržuje hygienu plavání  

plavání – základní plavecký výcvik 
(Plavecká škola) 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné 
způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební 
polohy 

uplatňuje správné způsoby držení 
těla v různých polohách a 
pracovních činnostech 

prvky zdravotní tělesné výchovy 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá 
speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 

zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

prvky zdravotní tělesné výchovy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Tělesná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Tělesná výchova 3. ročník  

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů 
přípravu na pohybovou činnost 

dokáže se připravit na pohybovou 
činnost 

příprava před pohybovou činností, 
uklidnění po zátěži, protahovací 
cvičení 

TV-3-1-05p reaguje na základní 
pokyny a povely k osvojované 
činnosti 

chápe základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a reaguje na 
ně 

základní tělocvičné povely 

TV-3-1-04p dodržuje základní 
zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech a má 
osvojeny základní hygienické 
návyky při pohybových aktivitách 

zvládne základní hygienické návyky 
a dodržuje pravidla bezpečnosti 

bezpečnost při pohybových 
činnostech, hygiena při Tv, 
správné držení těla 

projevuje kladný postoj k 
motorickému učení a pohybovým 
aktivitám 

má kladný postoj k pohybovým 
aktivitám, hraje fair-play 

postoj k pohybovým aktivitám, 
radost z pohybu, pravidla fair 
play, význam pohybu pro zdraví 

zvládá základní způsoby lokomoce 
a prostorovou orientaci podle 
individuálních předpokladů 

zvládá základní lokomoci, 
protahovací cvičení, uklidnění po 
zátěži, napodobí různé hry, cviky, 
orientuje se v prostoru 

základní lokomoce, orientace v 
prostoru, pohybové hry, základy 
sportovních her (průpravné hry, 
základní manipulace s míčem), 
uklidnění a protažení po zátěži 

 zvládá jednoduché cviky s hudbou, 
průpravné atletické činnosti: běhy, 
skok do dálky, hod míčkem, 
průpravné gymnastické cvičení, 
ovládá základní manipulaci s 
míčem a základní herní činnosti, 
pohyb v přírodě  

činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností - rytmická 
a kondiční cvičení, základy atletiky 
(běh do 50 m, vytrvalostní běh 3 – 
6 minut, skok do dálky z místa, 
hod míčkem), základy gymnastiky 
(průpravná cvičení, kotoul vpřed, 
cvičení s náčiním a na nářadí, 
průpravná úpolová cvičení), 
turistika a pobyt v přírodě 

 adaptuje se na vodní prostředí, 
dodržuje hygienu plavání  

plavání – základní plavecký výcvik 
(Plavecká škola) 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné 
způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební 
polohy 

uplatňuje správné způsoby držení 
těla v různých polohách a 
pracovních činnostech 

prvky zdravotní tělesné výchovy 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá 
speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 

zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

prvky zdravotní tělesné výchovy 

    

Tělesná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-01p chápe význam tělesné 
zdatnosti pro zdraví a začleňuje 
pohyb do denního režimu 

uvědomuje si význam tělesné 
zdatnosti pro zdraví, začleňuje 
pohyb do svého denního režimu, 
má radost z pohybu 

význam pohybu pro zdraví, radost 
z pohybu 
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Tělesná výchova 4. ročník  

TV-5-1-02p zařazuje do 
pohybového režimu korektivní 
cvičení v souvislosti s vlastním 
svalovým oslabením 

zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení v souvislosti s 
vlastním svalovým oslabením 

korektivní cvičení dle vlastního 
svalového oslabení 

TV-5-1-03p zdokonaluje základní 
pohybové dovednosti podle svých 
pohybových možností a 
schopností 

zdokonaluje základní pohybové 
dovednosti podle svých pohybových 
možností a schopností 

zdokonalování základních 
pohybových dovedností dle svých 
možností, zdravotně zaměřené 
činnosti 

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a 
bezpečnostní zásady pro 
provádění zdravotně vhodné a 
bezpečné pohybové činnosti 

při pohybové činnosti uplatňuje 
hygienické a bezpečnostní zásady 

hygiena při Tv a bezpečnost při 
pohybových činnostech 

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k 
provádění vlastní pohybové 
činnosti 

reaguje správně na pokyny a 
povely 

tělocvičné povely, pokyny 

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her 
a jedná v duchu fair play 

hraje fair-play, zná a dodržuje 
pravidla některých her a soutěží 

zásady jednání a chování, pravidla 
zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností 

zlepšuje svou tělesnou kondici, 
pohybový projev a správné držení 
těla 

zlepšuje svou tělesnou kondici, 
pohybový projev a správné držení 
těla, zvládá pohybové hry s různým 
zaměřením, tvořivé a napodobivé 
hry, zvládá jednoduchá 
gymnastická cvičení, atletické 
činnosti, sladění jednoduchého 
pohybu s hudbou, chůzi v terénu, 
umí se chovat v přírodě 

činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností, pohybové 
hry, základy gymnastiky 
(průpravná gymnastická cvičení, 
kotoul vpřed a vzad, stoj na 
lopatkách, stoj na rukou s pomocí, 
rovnovážné polohy, prosté skoky z 
malé trampolínky, odraz z můstku, 
přípravné cviky na roznožku a 
skrčku, hrazda - ručkování ve visu, 
přešvihy, náskok do vzporu, šplh s 
přírazem na tyči), základy atletiky 
(průpravné atletické činnosti, běh 
na 60 m, vytrvalostní běh do 12 
minut, základy štafetového běhu, 
skok do dálky z břevna, hod 
kriketovým míčkem), rytmická a 
kondiční cvičení, turistika a pobyt 
v přírodě, průpravná úpolová 
cvičení, sportovní a míčové hry 
podle zjednodušených pravidel 

zvládá podle pokynu základní 
přípravu organismu před 
pohybovou činností i uklidnění 
organismu po ukončení činnosti a 
umí využívat cviky na odstranění 
únavy 

zvládá přípravu organismu před 
pohybovou činností i uklidnění 
organismu po ukončení činnosti, 
umí využívat cviky na odstranění 
únavy 

příprava na cvičení, zahřátí svalů, 
zklidnění a protažení po cvičení, 
relaxační cvičení 

 zvládá základní plavecké 
dovednosti a hygienu plavání  

plavání – základní plavecký výcvik, 
hygiena, plavecký styl (Plavecká 
škola) 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do 
svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením v 
optimálním počtu opakování 

zařazuje pravidelně do svého 
pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením 

prvky zdravotní tělesné výchovy 
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Tělesná výchova 4. ročník  

ZTV-5-1-02 zvládá základní 
techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle 
obrazu v zrcadle, podle pokynů 
učitele 

zvládá základní techniku 
speciálních cvičení; koriguje 
techniku cvičení podle pokynů 
učitele 

prvky zdravotní tělesné výchovy 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně 
na činnosti (prostředí), které jsou v 
rozporu s jeho oslabením 

upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s 
jeho oslabením 

prvky zdravotní tělesné výchovy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

    

Tělesná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-01p chápe význam tělesné 
zdatnosti pro zdraví a začleňuje 
pohyb do denního režimu 

uvědomuje si význam tělesné 
zdatnosti pro zdraví, začleňuje 
pohyb do svého denního režimu, 
má radost z pohybu 

význam pohybu pro zdraví, radost 
z pohybu 

TV-5-1-02p zařazuje do 
pohybového režimu korektivní 
cvičení v souvislosti s vlastním 
svalovým oslabením 

zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení v souvislosti s 
vlastním svalovým oslabením 

korektivní cvičení dle vlastního 
svalového oslabení 

TV-5-1-03p zdokonaluje základní 
pohybové dovednosti podle svých 
pohybových možností a 
schopností 

zdokonaluje základní pohybové 
dovednosti podle svých pohybových 
možností a schopností 

zdokonalování základních 
pohybových dovedností dle svých 
možností, zdravotně zaměřené 
činnosti 

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a 
bezpečnostní zásady pro 
provádění zdravotně vhodné a 
bezpečné pohybové činnosti 

při pohybové činnosti uplatňuje 
hygienické a bezpečnostní zásady 

hygiena při Tv a bezpečnost při 
pohybových činnostech 

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k 
provádění vlastní pohybové 
činnosti 

reaguje správně na pokyny a 
povely 

tělocvičné povely, pokyny 

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her 
a jedná v duchu fair play 

hraje fair-play, zná a dodržuje 
pravidla některých her a soutěží 

zásady jednání a chování, pravidla 
zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností 

zlepšuje svou tělesnou kondici, 
pohybový projev a správné držení 
těla 

zlepšuje svou tělesnou kondici, 
pohybový projev a správné držení 
těla, zvládá pohybové hry s různým 
zaměřením, tvořivé a napodobivé 
hry, zvládá jednoduchá 
gymnastická cvičení, atletické 
činnosti, sladění jednoduchého 
pohybu s hudbou, chůzi v terénu, 
umí se chovat v přírodě 

činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností, pohybové 
hry, základy gymnastiky 
(průpravná gymnastická cvičení, 
kotoul vpřed a vzad, stoj na 
lopatkách, stoj na rukou s pomocí, 
rovnovážné polohy, prosté skoky z 
malé trampolínky, odraz z můstku, 
přípravné cviky na roznožku a 
skrčku, hrazda - ručkování ve visu, 
přešvihy, náskok do vzporu, šplh s 
přírazem na tyči), základy atletiky 
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(průpravné atletické činnosti, běh 
na 60 m, vytrvalostní běh do 12 
minut, základy štafetového běhu, 
skok do dálky z břevna, hod 
kriketovým míčkem), rytmická a 
kondiční cvičení, turistika a pobyt 
v přírodě, průpravná úpolová 
cvičení, sportovní a míčové hry 
podle zjednodušených pravidel 

zvládá podle pokynu základní 
přípravu organismu před 
pohybovou činností i uklidnění 
organismu po ukončení činnosti a 
umí využívat cviky na odstranění 
únavy 

zvládá přípravu organismu před 
pohybovou činností i uklidnění 
organismu po ukončení činnosti, 
umí využívat cviky na odstranění 
únavy 

příprava na cvičení, zahřátí svalů, 
zklidnění a protažení po cvičení, 
relaxační cvičení 

 zvládá základní plavecké 
dovednosti a hygienu plavání  

plavání – základní plavecký výcvik, 
hygiena, plavecký styl (Plavecká 
škola) 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do 
svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením v 
optimálním počtu opakování 

zařazuje pravidelně do svého 
pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením 

prvky zdravotní tělesné výchovy 

ZTV-5-1-02 zvládá základní 
techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle 
obrazu v zrcadle, podle pokynů 
učitele 

zvládá základní techniku 
speciálních cvičení; koriguje 
techniku cvičení podle pokynů 
učitele 

prvky zdravotní tělesné výchovy 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně 
na činnosti (prostředí), které jsou v 
rozporu s jeho oslabením 

upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s 
jeho oslabením 

prvky zdravotní tělesné výchovy 

    

Tělesná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a 
udržení úrovně pohybových 
schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních 
odvětví včetně zdokonalování 
základních lokomocí 

usiluje o zlepšení a udržení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj 
pohybových dovedností základních 
sportovních odvětví 

udržování a zlepšování úrovně 
pohybových dovedností 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na 
pohybovou činnost a její ukončení; 
využívá základní kompenzační a 
relaxační techniky k překonání 
únavy 

připraví se na pohybovou činnost a 
její ukončení, vhodně využívá 
základní kompenzační a relaxační 
techniky 

průpravná kondiční, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační cvičení 
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TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné 
škodliviny jako neslučitelné se 
zdravím a sportem 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem 

poučení o škodlivosti drog a jiných 
návykových látek 

TV-9-1-04p vhodně reaguje na 
informace o znečištění ovzduší a 
tomu přizpůsobuje pohybové 
aktivity 

chápe informace o znečištění 
ovzduší, vhodně na ně reaguje 
přizpůsobením pohybové aktivity 

znečištěné prostředí, smog – 
přizpůsobení tělesných aktivit 

TV-9-1-05p uplatňuje základní 
zásady poskytování první pomoci 
a zvládá zajištění odsunu 
raněného 

zná základní zásady poskytování 
první pomoci a důležitá telefonní 
čísla, dokáže zajistit transport 
raněného 

nácvik první pomoci, způsoby 
transportu raněného, důležitá 
telefonní čísla 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné 
chování v přírodě a v silničním 
provozu 

chová se bezpečně v přírodě, 
dodržuje pravidla bezpečnosti v 
silničním provozu 

zásady bezpečnosti při sportu v 
přírodě i v silničním provozu 

chápe zásady zatěžování; 
jednoduchými zadanými testy 
změří úroveň své tělesné zdatnosti 

dodržuje zásady zatěžování, 
posoudí úroveň své tělesné 
zdatnosti jednoduchými testy 

zásady hygieny prevence a 
korekce jednostranného zatížení, 
testy zdatnosti a výkonnosti 

TV-9-2-02p posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti, 
označí příčiny nedostatků 

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti, dokáže posoudit 
správné provedení 

sebereflexe při pohybových 
činnostech, odstranění nedostatků 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti 
a aplikuje je ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech (mdú) 

osvojené pohybové dovednosti 
dokáže aplikovat ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech, posoudí 
provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků 

sportovní hry - překážkové dráhy, 
míčové hry (basketbal, vybíjená), 
vytrvalostní cvičení, pohybové hry, 
relaxační cvičení, stolní tenis, 
softtenis, badminton, pétanque 
apod. 

atletika - průpravné atletické 
činnosti, běh na 60 m, nízký start, 
skok do dálky, vytrvalostní běh do 
12 minut, hod kriketovým míčkem, 
rychlostně svalová cvičení, základy 
štafetového běhu 

gymnastika - průpravná 
gymnastická cvičení, užití odborné 
terminologie, smluvené povely, 
signály, kotoul vpřed a vzad, 
vytrvalostní cvičení, rovnovážné 
polohy, stoj na lopatkách, stoj na 
rukou, přemet stranou, cvičení s 
nářadím – míč, švihadlo, přeskoky, 
skoky na trampolíně, odraz z 
můstku, roznožka, skrčka, šplh na 
tyči, cviky na lavičce - chůze, 
skoky, rovnováha, hrazda – 
ručkování ve visu, přešvihy, výmyk 

bruslení (dle podmínek školy, 
vybavení a zdatnosti žáků) - 
průpravná cvičení pro osvojení 
rovnováhy, jízda vpřed, vzad, 
zatáčení, brždění 

plavání (dle podmínek školy) - 
zdokonalovací plavecká výuka, 
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další plavecké dovednosti, další 
plavecký způsob (plavecká 
technika), dovednosti 
záchranného a branného plavání, 
prvky zdravotního plavání a 
plaveckých sportů, rozvoj plavecké 
vytrvalosti 

hry a pohyb v přírodě 

rytmické a kondiční formy cvičení, 
protahovací a strečinková cvičení, 
jógová cvičení, aerobic 

TV-9-3-01p užívá osvojovanou 
odbornou terminologii na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka 

užívá osvojovanou odbornou 
terminologii na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka 

názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály, gesta, 
značky, základy grafického zápisu 
pohybu, vzájemná komunikace a 
spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje 
práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka 

chápe a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka 

organizace prostoru a pohybových 
činností, pravidla osvojovaných 
pohybových činností, her, závodů, 
soutěží 

TV-9-3-05p sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a výkony a 
vyhodnotí je 

osvojené pohybové dovednosti 
dokáže aplikovat ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech, umí 
vyhodnotit prvky pohybové činnosti 
a výkony 

zásady jednání a chování v 
různém prostředí a při různých 
činnostech, měření výkonů a 
posuzování pohybových 
dovedností – měření, 
vyhodnocování 

TV-9-3-06p spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže 

spolurozhoduje hry a soutěže taktika hry, spolupráce, 
spolurozhodování her 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních 
podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu (mdú) 

je seznámen se základními 
olympijskými myšlenkami, chápe a 
dodržuje pravidla fair play, při 
sportu respektuje soupeře, opačné 
pohlaví, pomáhá handicapovaným, 
chrání přírodu 

pravidla fair play, respektování 
soupeře, opačného pohlaví, 
pomoc handicapovaným, ochrana 
přírody 

TV-9-3-03 dohodne se na 
spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a 
dodržuje ji (mdú) 

dokáže se dohodnout na spolupráci 
i jednoduché taktice vedoucí k 
úspěchu družstva a dodržuje ji 

taktika hry, spolupráce, 
spolurozhodování her 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající 
vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 
pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a 
samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním 
oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

zařazuje pravidelně a samostatně 
do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, 
usiluje o jejich optimální provedení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Harmonie  

165 

Tělesná výchova 6. ročník  

pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, 
které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

vyhýbá se činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 
pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Tělesná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a 
udržení úrovně pohybových 
schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních 
odvětví včetně zdokonalování 
základních lokomocí 

usiluje o zlepšení a udržení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj 
pohybových dovedností základních 
sportovních odvětví 

udržování a zlepšování úrovně 
pohybových dovedností 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na 
pohybovou činnost a její ukončení; 
využívá základní kompenzační a 
relaxační techniky k překonání 
únavy 

připraví se na pohybovou činnost a 
její ukončení, vhodně využívá 
základní kompenzační a relaxační 
techniky 

průpravná kondiční, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační cvičení 

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné 
škodliviny jako neslučitelné se 
zdravím a sportem 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem 

poučení o škodlivosti drog a jiných 
návykových látek 

TV-9-1-04p vhodně reaguje na 
informace o znečištění ovzduší a 
tomu přizpůsobuje pohybové 
aktivity 

chápe informace o znečištění 
ovzduší, vhodně na ně reaguje 
přizpůsobením pohybové aktivity 

znečištěné prostředí, smog – 
přizpůsobení tělesných aktivit 

TV-9-1-05p uplatňuje základní 
zásady poskytování první pomoci 
a zvládá zajištění odsunu 
raněného 

zná základní zásady poskytování 
první pomoci a důležitá telefonní 
čísla, dokáže zajistit transport 
raněného 

nácvik první pomoci, způsoby 
transportu raněného, důležitá 
telefonní čísla 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné 
chování v přírodě a v silničním 
provozu 

chová se bezpečně v přírodě, 
dodržuje pravidla bezpečnosti v 
silničním provozu 

zásady bezpečnosti při sportu v 
přírodě i v silničním provozu 

chápe zásady zatěžování; 
jednoduchými zadanými testy 
změří úroveň své tělesné zdatnosti 

dodržuje zásady zatěžování, 
posoudí úroveň své tělesné 
zdatnosti jednoduchými testy 

zásady hygieny prevence a 
korekce jednostranného zatížení, 
testy zdatnosti a výkonnosti 
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TV-9-2-02p posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti, 
označí příčiny nedostatků 

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti, dokáže posoudit 
správné provedení 

sebereflexe při pohybových 
činnostech, odstranění nedostatků 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti 
a aplikuje je ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech (mdú) 

osvojené pohybové dovednosti 
dokáže aplikovat ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech, posoudí 
provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků 

sportovní hry - překážkové dráhy, 
míčové hry (basketbal, vybíjená), 
vytrvalostní cvičení, pohybové hry, 
relaxační cvičení, stolní tenis, 
softtenis, badminton, pétanque 
apod. 

atletika - průpravné atletické 
činnosti, běh na 60 m, nízký start, 
skok do dálky, vytrvalostní běh do 
12 minut, hod kriketovým míčkem, 
rychlostně svalová cvičení, základy 
štafetového běhu 

gymnastika - průpravná 
gymnastická cvičení, užití odborné 
terminologie, smluvené povely, 
signály, kotoul vpřed a vzad, 
vytrvalostní cvičení, rovnovážné 
polohy, stoj na lopatkách, stoj na 
rukou, přemet stranou, cvičení s 
nářadím – míč, švihadlo, přeskoky, 
skoky na trampolíně, odraz z 
můstku, roznožka, skrčka, šplh na 
tyči, cviky na lavičce - chůze, 
skoky, rovnováha, hrazda – 
ručkování ve visu, přešvihy, výmyk 

bruslení (dle podmínek školy, 
vybavení a zdatnosti žáků) - 
průpravná cvičení pro osvojení 
rovnováhy, jízda vpřed, vzad, 
zatáčení, brždění 

plavání (dle podmínek školy) - 
zdokonalovací plavecká výuka, 
další plavecké dovednosti, další 
plavecký způsob (plavecká 
technika), dovednosti 
záchranného a branného plavání, 
prvky zdravotního plavání a 
plaveckých sportů, rozvoj plavecké 
vytrvalosti 

hry a pohyb v přírodě 

rytmické a kondiční formy cvičení, 
protahovací a strečinková cvičení, 
jógová cvičení, aerobic 

TV-9-3-01p užívá osvojovanou 
odbornou terminologii na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka 

užívá osvojovanou odbornou 
terminologii na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka 

názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály, gesta, 
značky, základy grafického zápisu 
pohybu, vzájemná komunikace a 
spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 
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TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje 
práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka 

chápe a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka 

organizace prostoru a pohybových 
činností, pravidla osvojovaných 
pohybových činností, her, závodů, 
soutěží 

TV-9-3-05p sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a výkony a 
vyhodnotí je 

osvojené pohybové dovednosti 
dokáže aplikovat ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech, umí 
vyhodnotit prvky pohybové činnosti 
a výkony 

zásady jednání a chování v 
různém prostředí a při různých 
činnostech, měření výkonů a 
posuzování pohybových 
dovedností – měření, 
vyhodnocování 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních 
podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu (mdú) 

je seznámen se základními 
olympijskými myšlenkami, chápe a 
dodržuje pravidla fair play, při 
sportu respektuje soupeře, opačné 
pohlaví, pomáhá handicapovaným, 
chrání přírodu 

pravidla fair play, respektování 
soupeře, opačného pohlaví, 
pomoc handicapovaným, ochrana 
přírody 

TV-9-3-03 dohodne se na 
spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a 
dodržuje ji (mdú) 

dokáže se dohodnout na spolupráci 
i jednoduché taktice vedoucí k 
úspěchu družstva a dodržuje ji 

taktika hry, spolupráce, 
spolurozhodování her 

TV-9-3-06p spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže 

spolurozhoduje hry a soutěže taktika hry, spolupráce, 
spolurozhodování her 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající 
vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 
pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a 
samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním 
oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

zařazuje pravidelně a samostatně 
do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, 
usiluje o jejich optimální provedení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 
pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, 
které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

vyhýbá se činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 
pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

    

Tělesná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Harmonie  

168 

Tělesná výchova 8. ročník  

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a 
udržení úrovně pohybových 
schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních 
odvětví včetně zdokonalování 
základních lokomocí 

usiluje o zlepšení a udržení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj 
pohybových dovedností základních 
sportovních odvětví 

udržování a zlepšování úrovně 
pohybových dovedností 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na 
pohybovou činnost a její ukončení; 
využívá základní kompenzační a 
relaxační techniky k překonání 
únavy 

připraví se na pohybovou činnost a 
její ukončení, vhodně využívá 
základní kompenzační a relaxační 
techniky 

průpravná kondiční, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační cvičení 

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné 
škodliviny jako neslučitelné se 
zdravím a sportem 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem 

poučení o škodlivosti drog a jiných 
návykových látek 

TV-9-1-04p vhodně reaguje na 
informace o znečištění ovzduší a 
tomu přizpůsobuje pohybové 
aktivity 

chápe informace o znečištění 
ovzduší, vhodně na ně reaguje 
přizpůsobením pohybové aktivity 

znečištěné prostředí, smog – 
přizpůsobení tělesných aktivit 

TV-9-1-05p uplatňuje základní 
zásady poskytování první pomoci 
a zvládá zajištění odsunu 
raněného 

zná základní zásady poskytování 
první pomoci a důležitá telefonní 
čísla, dokáže zajistit transport 
raněného 

nácvik první pomoci, způsoby 
transportu raněného, důležitá 
telefonní čísla 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné 
chování v přírodě a v silničním 
provozu 

chová se bezpečně v přírodě, 
dodržuje pravidla bezpečnosti v 
silničním provozu 

zásady bezpečnosti při sportu v 
přírodě i v silničním provozu 

chápe zásady zatěžování; 
jednoduchými zadanými testy 
změří úroveň své tělesné zdatnosti 

dodržuje zásady zatěžování, 
posoudí úroveň své tělesné 
zdatnosti jednoduchými testy 

zásady hygieny prevence a 
korekce jednostranného zatížení, 
testy zdatnosti a výkonnosti 

TV-9-2-02p posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti, 
označí příčiny nedostatků 

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti, dokáže posoudit 
správné provedení 

sebereflexe při pohybových 
činnostech, odstranění nedostatků 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti 
a aplikuje je ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech (mdú) 

osvojené pohybové dovednosti 
dokáže aplikovat ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech, posoudí 
provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků 

sportovní hry - překážkové dráhy, 
míčové hry (basketbal, vybíjená), 
vytrvalostní cvičení, pohybové hry, 
relaxační cvičení, stolní tenis, 
softtenis, badminton, pétanque 
apod. 

atletika - průpravné atletické 
činnosti, běh na 60 m, nízký start, 
skok do dálky, vytrvalostní běh do 
12 minut, hod kriketovým míčkem, 
rychlostně svalová cvičení, základy 
štafetového běhu 

gymnastika - průpravná 
gymnastická cvičení, užití odborné 
terminologie, smluvené povely, 
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signály, kotoul vpřed a vzad, 
vytrvalostní cvičení, rovnovážné 
polohy, stoj na lopatkách, stoj na 
rukou, přemet stranou, cvičení s 
nářadím – míč, švihadlo, přeskoky, 
skoky na trampolíně, odraz z 
můstku, roznožka, skrčka, šplh na 
tyči, cviky na lavičce - chůze, 
skoky, rovnováha, hrazda – 
ručkování ve visu, přešvihy, výmyk 

bruslení (dle podmínek školy, 
vybavení a zdatnosti žáků) - 
průpravná cvičení pro osvojení 
rovnováhy, jízda vpřed, vzad, 
zatáčení, brždění 

plavání (dle podmínek školy) - 
zdokonalovací plavecká výuka, 
další plavecké dovednosti, další 
plavecký způsob (plavecká 
technika), dovednosti 
záchranného a branného plavání, 
prvky zdravotního plavání a 
plaveckých sportů, rozvoj plavecké 
vytrvalosti 

hry a pohyb v přírodě 

rytmické a kondiční formy cvičení, 
protahovací a strečinková cvičení, 
jógová cvičení, aerobic 

TV-9-3-01p užívá osvojovanou 
odbornou terminologii na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka 

užívá osvojovanou odbornou 
terminologii na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka 

názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály, gesta, 
značky, základy grafického zápisu 
pohybu, vzájemná komunikace a 
spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje 
práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka 

chápe a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka 

organizace prostoru a pohybových 
činností, pravidla osvojovaných 
pohybových činností, her, závodů, 
soutěží 

TV-9-3-05p sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a výkony a 
vyhodnotí je 

osvojené pohybové dovednosti 
dokáže aplikovat ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech, umí 
vyhodnotit prvky pohybové činnosti 
a výkony 

zásady jednání a chování v 
různém prostředí a při různých 
činnostech, měření výkonů a 
posuzování pohybových 
dovedností – měření, 
vyhodnocování 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních 
podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu (mdú) 

je seznámen se základními 
olympijskými myšlenkami, chápe a 
dodržuje pravidla fair play, při 
sportu respektuje soupeře, opačné 
pohlaví, pomáhá handicapovaným, 
chrání přírodu 

pravidla fair play, respektování 
soupeře, opačného pohlaví, 
pomoc handicapovaným, ochrana 
přírody 

TV-9-3-03 dohodne se na 
spolupráci i jednoduché taktice 

dokáže se dohodnout na spolupráci 
i jednoduché taktice vedoucí k 
úspěchu družstva a dodržuje ji 

taktika hry, spolupráce, 
spolurozhodování her 
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vedoucí k úspěchu družstva a 
dodržuje ji (mdú) 

TV-9-3-06p spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže 

spolurozhoduje hry a soutěže taktika hry, spolupráce, 
spolurozhodování her 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající 
vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 
pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a 
samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním 
oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

zařazuje pravidelně a samostatně 
do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, 
usiluje o jejich optimální provedení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 
pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, 
které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

vyhýbá se činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 
pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 

    

Tělesná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a 
udržení úrovně pohybových 
schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních 
odvětví včetně zdokonalování 
základních lokomocí 

usiluje o zlepšení a udržení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj 
pohybových dovedností základních 
sportovních odvětví 

udržování a zlepšování úrovně 
pohybových dovedností 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na 
pohybovou činnost a její ukončení; 
využívá základní kompenzační a 
relaxační techniky k překonání 
únavy 

připraví se na pohybovou činnost a 
její ukončení, vhodně využívá 
základní kompenzační a relaxační 
techniky 

průpravná kondiční, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační cvičení 

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné 
škodliviny jako neslučitelné se 
zdravím a sportem 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem 

poučení o škodlivosti drog a jiných 
návykových látek 
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TV-9-1-04p vhodně reaguje na 
informace o znečištění ovzduší a 
tomu přizpůsobuje pohybové 
aktivity 

chápe informace o znečištění 
ovzduší, vhodně na ně reaguje 
přizpůsobením pohybové aktivity 

znečištěné prostředí, smog – 
přizpůsobení tělesných aktivit 

TV-9-1-05p uplatňuje základní 
zásady poskytování první pomoci 
a zvládá zajištění odsunu 
raněného 

zná základní zásady poskytování 
první pomoci a důležitá telefonní 
čísla, dokáže zajistit transport 
raněného 

nácvik první pomoci, způsoby 
transportu raněného, důležitá 
telefonní čísla 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné 
chování v přírodě a v silničním 
provozu 

chová se bezpečně v přírodě, 
dodržuje pravidla bezpečnosti v 
silničním provozu 

zásady bezpečnosti při sportu v 
přírodě i v silničním provozu 

chápe zásady zatěžování; 
jednoduchými zadanými testy 
změří úroveň své tělesné zdatnosti 

dodržuje zásady zatěžování, 
posoudí úroveň své tělesné 
zdatnosti jednoduchými testy 

zásady hygieny prevence a 
korekce jednostranného zatížení, 
testy zdatnosti a výkonnosti 

TV-9-2-02p posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti, 
označí příčiny nedostatků 

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti, dokáže posoudit 
správné provedení 

sebereflexe při pohybových 
činnostech, odstranění nedostatků 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti 
a aplikuje je ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech (mdú) 

osvojené pohybové dovednosti 
dokáže aplikovat ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech, posoudí 
provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků 

sportovní hry - překážkové dráhy, 
míčové hry (basketbal, vybíjená), 
vytrvalostní cvičení, pohybové hry, 
relaxační cvičení, stolní tenis, 
softtenis, badminton, pétanque 
apod. 

atletika - průpravné atletické 
činnosti, běh na 60 m, nízký start, 
skok do dálky, vytrvalostní běh do 
12 minut, hod kriketovým míčkem, 
rychlostně svalová cvičení, základy 
štafetového běhu 

gymnastika - průpravná 
gymnastická cvičení, užití odborné 
terminologie, smluvené povely, 
signály, kotoul vpřed a vzad, 
vytrvalostní cvičení, rovnovážné 
polohy, stoj na lopatkách, stoj na 
rukou, přemet stranou, cvičení s 
nářadím – míč, švihadlo, přeskoky, 
skoky na trampolíně, odraz z 
můstku, roznožka, skrčka, šplh na 
tyči, cviky na lavičce - chůze, 
skoky, rovnováha, hrazda – 
ručkování ve visu, přešvihy, výmyk 

bruslení (dle podmínek školy, 
vybavení a zdatnosti žáků) - 
průpravná cvičení pro osvojení 
rovnováhy, jízda vpřed, vzad, 
zatáčení, brždění 

plavání (dle podmínek školy) - 
zdokonalovací plavecká výuka, 
další plavecké dovednosti, další 
plavecký způsob (plavecká 
technika), dovednosti 
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záchranného a branného plavání, 
prvky zdravotního plavání a 
plaveckých sportů, rozvoj plavecké 
vytrvalosti 

hry a pohyb v přírodě 

rytmické a kondiční formy cvičení, 
protahovací a strečinková cvičení, 
jógová cvičení, aerobic 

TV-9-3-01p užívá osvojovanou 
odbornou terminologii na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka 

užívá osvojovanou odbornou 
terminologii na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka 

názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály, gesta, 
značky, základy grafického zápisu 
pohybu, vzájemná komunikace a 
spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje 
práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka 

chápe a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka 

organizace prostoru a pohybových 
činností, pravidla osvojovaných 
pohybových činností, her, závodů, 
soutěží 

TV-9-3-05p sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a výkony a 
vyhodnotí je 

osvojené pohybové dovednosti 
dokáže aplikovat ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech, umí 
vyhodnotit prvky pohybové činnosti 
a výkony 

zásady jednání a chování v 
různém prostředí a při různých 
činnostech, měření výkonů a 
posuzování pohybových 
dovedností – měření, 
vyhodnocování 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních 
podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu (mdú) 

je seznámen se základními 
olympijskými myšlenkami, chápe a 
dodržuje pravidla fair play, při 
sportu respektuje soupeře, opačné 
pohlaví, pomáhá handicapovaným, 
chrání přírodu 

pravidla fair play, respektování 
soupeře, opačného pohlaví, 
pomoc handicapovaným, ochrana 
přírody 

TV-9-3-03 dohodne se na 
spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a 
dodržuje ji (mdú) 

dokáže se dohodnout na spolupráci 
i jednoduché taktice vedoucí k 
úspěchu družstva a dodržuje ji 

taktika hry, spolupráce, 
spolurozhodování her 

TV-9-3-06p spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže 

spolurozhoduje hry a soutěže taktika hry, spolupráce, 
spolurozhodování her 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající 
vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 
pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a 
samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním 
oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

zařazuje pravidelně a samostatně 
do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, 
usiluje o jejich optimální provedení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 
pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 
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ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, 
které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

vyhýbá se činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

základní druhy oslabení, jejich 
příčiny a možné důsledky, 
speciální cvičení (oslabení 
pohybového systému, oslabení 
vnitřních orgánů, oslabení 
smyslových a nervových funkcí), 
pohybové činnosti v návaznosti na 
vzdělávací obsah Tv 

5.19 Pracovní vyučování  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

3 2 3 3 3 4 2 2 2 24 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Pracovní vyučování 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Pracovní vyučování představuje široké spektrum 
pracovních činností a technologií. Vytváří u žáků základní pracovní 
vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech. Vede 
žáky k získávání základních pracovních dovedností a návyků v 
různých oblastech lidské činnosti, vytváří pozitivní vztah k práci a 
připravuje žáky k budoucí profesionální orientaci. Vychází z 
životních situací, ve kterých žáci přicházejí do přímého kontaktu s 
lidskou činností. Je založen na tvůrčí spolupráci dětí. 
Cíleně se Pracovní vyučování zaměřuje i na rozvoj komunikačních, 
motorických a tvořivých schopnosti žáků, plní také funkci 
reedukační a kompenzační – zmírňuje motorické poruchy, snižuje 
nedostatky prostorové orientace, zdokonaluje kognitivní funkce. 
Učí děti plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti. Žáci jsou 
vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

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

Vzdělávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni vzdělávání a je určen 
všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Časová dotace na 
1. stupni je 3 hodin týdně, na 2. stupni v 6. ročníku 4 hodiny a v 7. - 
9. ročníku 2 hodiny týdně. 
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je rozdělena na 1. stupni na 
čtyři tematické okruhy: 
Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské 
práce, Příprava pokrmů 
Vzdělávací obsah oblasti Člověk a svět práce je na 2. stupni rozdělen 
do těchto tematických okruhů: 6. - 7. ročník - Pěstitelské práce a 
chovatelství, Práce s technickými materiály, Provoz a údržba 
domácnosti a Příprava pokrmů. 
8. – 9. ročník – Pěstitelské práce a chovatelství, Práce s technickými 
materiály, Údržba v domácnosti, Příprava pokrmů a Svět práce. 
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Výuka probíhá v kmenové učebně, k tematickému okruhu 
Pěstitelské práce je využíván školní pozemek, Práce s technickými 
materiály probíhají v učebnách dílen, Provoz a údržba domácnosti a 
Příprava pokrmů v prostorách školy (kmenové třídy, cvičná 
kuchyně). 

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

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

Kompetence k učení: 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učebních 
podnětů 

 propojujeme informace se skutečným životem 

 zařazujeme metody, které podporují zvídavost 

 vedeme žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 
vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a odpovědnosti 

 v rámci individuálních schopností zlepšujeme komunikativní 
dovednosti žáků, schopnost spolupráce, práce v týmu, 
poznávání vlastních možností, presentace vlastních výsledků 

 podporujeme tvořivost, vytváříme motivující prostředí 

 přistupujeme k žákům individuálně, pracujeme s 
přiměřeným učivem a zdroji informací 

Kompetence k řešení problémů: 

 poznatky žákům předkládáme v podobě, která podněcuje k 
tvořivému myšlení 

 směřujeme žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 
přírodních, společenských i dalších jevů a dějů, uplatňujeme 
mezipředmětové vztahy 

 zařazujeme nové formy vyučování, praktická cvičení a 
činnosti do vyučovacího procesu 

 vytváříme dostatek příležitostí pro získávání nových 
zkušeností a poznatků 

 rozvíjíme schopnost logického uvažování 

 při všech aktivitách bereme v potaz individuální schopnosti 
a mentální úroveň žáků 

Kompetence komunikativní: 

 využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních 
technik (ústně, písemně, pomocí technických prostředků) 

 dáváme žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
názoru vhodnou formou, vedeme je k toleranci odlišného 
názoru, schopnosti hledat společní konstruktivní řešení 
problému 

 pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických metod 
zlepšujeme kvalitu mluvního projevu žáků 

 poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro samostatné 
vyhledávání informací 

Kompetence sociální a personální: 

 stanovujeme jasná pravidla pro soužití ve škole, 
seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi 
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 vytváříme bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 
porozumění, klidu, přátelství a pochopení 

 zapojujeme žáky do týmové práce – ke spolupráci a 
společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 
presentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným 

 vedeme žáky k otevřenému a kultivovanému projevování 
citů, ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a 
kulturním a etickým hodnotám 

 vedeme žáky k uvědomění nutnosti „dříve myslit a až poté 
jednat 

Kompetence občanské: 

 motivujeme žáky vhodným prostředím (účelnost, funkčnost, 
estetičnost, bezpečí – spoluúčast na jeho úpravě) a vzory 
chování 

 vštěpujeme žákům normy chování k ostatním lidem, 
schopnost přijmout je za své a uplatňovat v praktickém 
životě 

 vychováváme žáky ke zdravému životnímu stylu bez 
závislostí (tabák, alkohol, další drogy), nacvičujeme umění 
odmítnou nabízenou drogu 

 směřujeme žáky k pochopení základních potřeb zdravého 
vývoje člověka 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a 
návyků 

 poskytujeme žákům prostor k poznání a reálnému 
posouzení svých možností, schopností a zájmů a jejich 
využití při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 odhalujeme a podporujeme jejich přednosti a využíváme je 
při motivaci k rozhodování o budoucím povolání 

 na základě získaných základních zkušeností rozvíjíme 
schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízíme žákům 
možnost volby postupů a úkolů 

 při všech pracovních činnostech vedeme žáky k dodržování 
zásad bezpečnosti práce, hospodárnému využití materiálu a 
správnému užívání svěřených nástrojů a prostředků 

Poznámky k předmětu v 
rámci učebního plánu 

Na druhém stupni je vyučován povinný tématický okruh Svět práce, 
z ostatních tématických okruhů jsou vyučovány: Práce s technickými 
materiály, Design a konstuování, Pěstitelské práce, chovatelství, 
Provoz a údržba domácnosti a Příprava pokrmů. 

    

Pracovní vyučování 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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ČSP-3-1-01p zvládá základní 
manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a 
pomůckami; vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

práce s drobným materiálem - 
úprava drobného materiálu a 
třídění podle velikosti, barvy a 
tvaru, rozlišování přírodního a 
technického materiálu, kombinace 
různého materiálu a správný 
poměr velikosti a ladění barev 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního 
návodu a předlohy (mdú) 

pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

práce podle slovního návodu a 
předlohy 

ČSP-3-1-01p zvládá základní 
manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a 
pomůckami; vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

vytváří z modelovacích hmot 
základní tvary a předměty složené z 
těchto tvarů 

práce s modelovací hmotou - 
poznávání vlastností různých 
modelovacích hmot, vytváření 
základních tvarů 

ČSP-3-1-01p zvládá základní 
manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a 
pomůckami; vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

používá papír k vytváření různých 
výrobků z papíru, rozezná 
vlastnosti a druhy papíru 

práce s papírem a kartonem, 
úprava a poznávání vlastností a 
druhů papíru 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi (mdú) 

zvládá základní dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

práce montážní a demontážní - 
jednoduché modely z konstrukční 
stavebnice 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování 
přírody v jednotlivých ročních 
obdobích a popíše jeho výsledky 

pozoruje a popíše přírodu v 
jednotlivých ročních obdobích 

pěstitelské práce - pěstování 
rostlin na školním pozemku 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné 
rostliny (mdú) 

pečuje o nenáročné rostliny péče o pokojové rostliny 

 zvládá sebeobsluhu, dodržuje 
pravidla bezpečnosti v provozu 
domácnosti  

práce v domácnosti - prvky 
sebeobsluhy, bezpečnost v 
provozu domácnosti, prevence 
úrazů 

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro 
jednoduché stolování 

připraví tabuli pro jednoduché 
stolování 

příprava pokrmů, jednoduchá 
úprava stolu 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při 
stolování (mdú) 

chová se vhodně při stolování pravidla správného stolování 

    

Pracovní vyučování 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01p zvládá základní 
manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a 
pomůckami; vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

práce s drobným materiálem - 
úprava drobného materiálu a 
třídění podle velikosti, barvy a 
tvaru, rozlišování přírodního a 
technického materiálu, kombinace 
různého materiálu a správný 
poměr velikosti a ladění barev 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního 
návodu a předlohy (mdú) 

pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

práce podle slovního návodu a 
předlohy 
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ČSP-3-1-01p zvládá základní 
manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a 
pomůckami; vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

vytváří z modelovacích hmot 
základní tvary a předměty složené z 
těchto tvarů 

práce s modelovací hmotou - 
poznávání vlastností různých 
modelovacích hmot, vytváření 
základních tvarů 

ČSP-3-1-01p zvládá základní 
manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a 
pomůckami; vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

používá papír k vytváření různých 
výrobků z papíru, rozezná 
vlastnosti a druhy papíru 

práce s papírem a kartonem, 
úprava a poznávání vlastností a 
druhů papíru 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi (mdú) 

zvládá základní dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

práce montážní a demontážní - 
jednoduché modely z konstrukční 
stavebnice 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování 
přírody v jednotlivých ročních 
obdobích a popíše jeho výsledky 

pozoruje a popíše přírodu v 
jednotlivých ročních obdobích 

pěstitelské práce - pěstování 
rostlin na školním pozemku 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné 
rostliny (mdú) 

pečuje o nenáročné rostliny péče o pokojové rostliny 

 zvládá sebeobsluhu, dodržuje 
pravidla bezpečnosti v provozu 
domácnosti  

práce v domácnosti - prvky 
sebeobsluhy, bezpečnost v 
provozu domácnosti, prevence 
úrazů 

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro 
jednoduché stolování 

připraví tabuli pro jednoduché 
stolování 

příprava pokrmů, jednoduchá 
úprava stolu 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při 
stolování (mdú) 

chová se vhodně při stolování pravidla správného stolování 

    

Pracovní vyučování 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01p zvládá základní 
manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a 
pomůckami; vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

práce s drobným materiálem - 
úprava drobného materiálu a 
třídění podle velikosti, barvy a 
tvaru, rozlišování přírodního a 
technického materiálu, kombinace 
různého materiálu a správný 
poměr velikosti a ladění barev 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního 
návodu a předlohy (mdú) 

pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

práce podle slovního návodu a 
předlohy 

ČSP-3-1-01p zvládá základní 
manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a 
pomůckami; vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

vytváří z modelovacích hmot 
základní tvary a předměty složené z 
těchto tvarů 

práce s modelovací hmotou - 
poznávání vlastností různých 
modelovacích hmot, vytváření 
základních tvarů 

ČSP-3-1-01p zvládá základní 
manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a 

používá papír k vytváření různých 
výrobků z papíru, rozezná 
vlastnosti a druhy papíru 

práce s papírem a kartonem, 
úprava a poznávání vlastností a 
druhů papíru 
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pomůckami; vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi (mdú) 

zvládá základní dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

práce montážní a demontážní - 
jednoduché modely z konstrukční 
stavebnice 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování 
přírody v jednotlivých ročních 
obdobích a popíše jeho výsledky 

pozoruje a popíše přírodu v 
jednotlivých ročních obdobích 

pěstitelské práce - pěstování 
rostlin na školním pozemku 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné 
rostliny (mdú) 

pečuje o nenáročné rostliny péče o pokojové rostliny 

 zvládá sebeobsluhu, dodržuje 
pravidla bezpečnosti v provozu 
domácnosti  

práce v domácnosti - prvky 
sebeobsluhy, bezpečnost v 
provozu domácnosti, prevence 
úrazů 

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro 
jednoduché stolování 

připraví tabuli pro jednoduché 
stolování 

příprava pokrmů, jednoduchá 
úprava stolu 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při 
stolování (mdú) 

chová se vhodně při stolování pravidla správného stolování 

    

Pracovní vyučování 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými 
pracovními postupy různé výrobky 
z daného materiálu 

vytváří přiměřenými pracovními 
postupy různé výrobky z daného 
materiálu 

práce s drobným materiálem - 
vlastnosti materiálu, modelovací 
hmota, papír, karton, přírodniny, 
jednoduché pracovní operace a 
postupy 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 
(mdú) 

 využívá prvky lidových tradic  lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých 
činnostech s různým materiálem 
vlastní fantazii 

při tvořivých činnostech využívá 
svoji fantazii 

práce s různým materiálem podle 
své fantazie 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 
(mdú) 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 
(mdú) 

vybere si vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 

pracovní pomůcky a nástroje – 
funkce a využití (nůžky, nože) 

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na 
pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při 
drobném poranění 

udržuje pořádek na pracovním 
místě, dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při drobném poranění 

organizace práce, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, první pomoc 
při drobném poranění 
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ČSP-5-2-01 provádí při práci se 
stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž 

provádí jednoduchou montáž a 
demontáž při práci se stavebnicemi 

konstrukční činnosti - stavebnice 
(plošné, prostorové, konstrukční), 
sestavování modelů 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního 
návodu, předlohy, jednoduchého 
náčrtu (mdú) 

pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 

práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na 
svém pracovním místě, dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při 
drobném úrazu 

udržuje pořádek na svém 
pracovním místě, dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při drobném 
úrazu 

zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, první pomoc při úrazu 

užívá jednoduché pracovní 
nástroje a pomůcky 

používá jednoduché pracovní 
nástroje a pomůcky 

vhodné pracovní nástroje a 
pomůcky 

ČSP-5-3-01p dodržuje základní 
podmínky a užívá postupy pro 
pěstování vybraných rostlin 

provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti, rozliší osivo od sadby 

pěstitelské práce - základní 
podmínky pro pěstování rostlin, 
půda a její zpracování, výživa 
rostlin, osivo 

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje 
podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny a provádí pěstitelská 
pozorování 

ošetřuje a pěstuje podle daných 
zásad pokojové i jiné rostliny, 
vysvětlí význam pěstování zeleniny 
pro člověka 

pěstování pokojových rostlin, 
pěstování rostlin ze semen v 
místnosti, na zahradě (koření, 
léčivky) 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu 
pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní (mdú) 

volí správné pomůcky, nástroje a 
náčiní podle druhu pěstitelských 
činností 

pomůcky, nástroje a náčiní podle 
druhu pěstitelských činností 

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu na 
zahradě 

pozná nejčastější druhy jedovatých 
rostlin, dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu na zahradě 

rostliny jedovaté, rostliny jako 
drogy, alergie, první pomoc při 
úrazu na zahradě, hygiena práce 

 zvládá sebeobsluhu, dodržuje 
pravidla bezpečnosti v provozu 
domácnosti  

práce v domácnosti - prvky 
sebeobsluhy, bezpečnost v 
provozu domácnosti, prevence 
úrazů 

ČSP-5-4-01p uvede základní 
vybavení kuchyně 

orientuje se v základním vybavení 
kuchyně 

příprava pokrmů - základní 
vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně 
jednoduchý pokrm (mdú) 

připraví samostatně jednoduchý 
pokrm včetně výběru, nákupu a 
skladování použitých potravin 

výběr, nákup a skladování 
potravin pro přípravu jednoduchý 
pokrmů 

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla 
správného stolování a 
společenského chování při 
stolování 

dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského chování 

jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a 
čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc i při 
úrazu v kuchyni (mdú) 

udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch, dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu v 
kuchyni 

 

uplatňuje zásady správné výživy uplatňuje zásady správné výživy  

Nepřiřazené učivo 

    technika v kuchyni – historie a 
význam, organizace práce, základy 
hygieny a bezpečnosti práce, první 

pomoc při úrazu v kuchyni  
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zásady správné výživy  

    

Pracovní vyučování 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými 
pracovními postupy různé výrobky 
z daného materiálu 

vytváří přiměřenými pracovními 
postupy různé výrobky z daného 
materiálu 

práce s drobným materiálem - 
vlastnosti materiálu, modelovací 
hmota, papír, karton, přírodniny, 
jednoduché pracovní operace a 
postupy 

 využívá prvky lidových tradic  lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých 
činnostech s různým materiálem 
vlastní fantazii 

při tvořivých činnostech využívá 
svoji fantazii 

práce s různým materiálem podle 
své fantazie 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 
(mdú) 

vybere si vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 

pracovní pomůcky a nástroje – 
funkce a využití (nůžky, nože) 

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na 
pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při 
drobném poranění 

udržuje pořádek na pracovním 
místě, dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při drobném poranění 

organizace práce, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, první pomoc 
při drobném poranění 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se 
stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž 

provádí jednoduchou montáž a 
demontáž při práci se stavebnicemi 

konstrukční činnosti - stavebnice 
(plošné, prostorové, konstrukční), 
sestavování modelů 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního 
návodu, předlohy, jednoduchého 
náčrtu (mdú) 

pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 

práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na 
svém pracovním místě, dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při 
drobném úrazu 

udržuje pořádek na svém 
pracovním místě, dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při drobném 
úrazu 

zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, první pomoc při úrazu 

užívá jednoduché pracovní 
nástroje a pomůcky 

používá jednoduché pracovní 
nástroje a pomůcky 

vhodné pracovní nástroje a 
pomůcky 

ČSP-5-3-01p dodržuje základní 
podmínky a užívá postupy pro 
pěstování vybraných rostlin 

provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti, rozliší osivo od sadby 

pěstitelské práce - základní 
podmínky pro pěstování rostlin, 
půda a její zpracování, výživa 
rostlin, osivo 

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje 
podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny a provádí pěstitelská 
pozorování 

ošetřuje a pěstuje podle daných 
zásad pokojové i jiné rostliny, 
vysvětlí význam pěstování zeleniny 
pro člověka 

pěstování pokojových rostlin, 
pěstování rostlin ze semen v 
místnosti, na zahradě (koření, 
léčivky) 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu 
pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní (mdú) 

volí správné pomůcky, nástroje a 
náčiní podle druhu pěstitelských 
činností 

pomůcky, nástroje a náčiní podle 
druhu pěstitelských činností 
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ČSP-5-3-04p dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu na 
zahradě 

pozná nejčastější druhy jedovatých 
rostlin, dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu na zahradě 

rostliny jedovaté, rostliny jako 
drogy, alergie, první pomoc při 
úrazu na zahradě, hygiena práce 

 zvládá sebeobsluhu, dodržuje 
pravidla bezpečnosti v provozu 
domácnosti  

práce v domácnosti - prvky 
sebeobsluhy, bezpečnost v 
provozu domácnosti, prevence 
úrazů 

ČSP-5-4-01p uvede základní 
vybavení kuchyně 

orientuje se v základním vybavení 
kuchyně 

příprava pokrmů - základní 
vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně 
jednoduchý pokrm (mdú) 

připraví samostatně jednoduchý 
pokrm včetně výběru, nákupu a 
skladování použitých potravin 

výběr, nákup a skladování 
potravin pro přípravu jednoduchý 
pokrmů 

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla 
správného stolování a 
společenského chování při 
stolování 

dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského chování 

jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a 
čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc i při 
úrazu v kuchyni (mdú) 

udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch, dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu v 
kuchyni 

technika v kuchyni – organizace 
práce, pořádek a čistota na 
pracovní ploše, základy hygieny a 
bezpečnosti práce, první pomoc 
při úrazu v kuchyni 

uplatňuje zásady správné výživy uplatňuje zásady správné výživy zásady správné výživy 

    

Pracovní vyučování 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-1-01p získá základní 
vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních 
postupech; provádí jednoduché 
práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 

rozliší základní technické materiály, 
pozná a popíše základní pracovní 
nářadí a nástroje, popíše a vykoná 
jednoduché pracovní operace a 
postupy, dodržuje technologickou 
kázeň 

práce s technickými materiály - 
vlastnosti, užití v praxi (dřevo, kov, 
plasty), pracovní pomůcky – 
nářadí a nástroje pro ruční 
opracování, jednoduché pracovní 
operace a postupy 

 využívá prvky lidových tradic  řemesla a tradice 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché 
technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí (mdú) 

řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí 

jednoduché technické úkoly s 
výběrem vhodných materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí 

ČSP-9-1-03p organizuje svoji 
pracovní činnost 

organizuje a plánuje svoji pracovní 
činnost 

organizace práce 

ČSP-9-1-04p pracuje s 
jednoduchou technickou 
dokumentací, orientuje se v 
pracovních postupech a návodech 

orientuje se v jednoduché technické 
dokumentaci, v pracovních 
postupech a návodech 

technologické postupy – návody 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné 
zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a 

vysvětlí úlohu techniky v životě 
člověka, možnosti zneužití techniky 
a vlivu techniky na životní prostředí 

úloha techniky v životě člověka – 
zneužití techniky, technika a 
životní prostředí, zásady 
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ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc 
při úrazu (mdú) 

bezpečnosti a hygieny při práci, 
první pomoc 

rozlišuje různé druhy materiálů a 
zná jejich vlastnosti 

pozná různé materiály, zná jejich 
vlastnosti 

materiály, jejich druhy a vlastnosti 

zvolí vhodný pracovní postup v 
souladu s druhem 
zpracovávaného materiálu 

vybere vhodný pracovní postup dle 
materiálu 

pracovní postup dle 
zpracovávaného postupu 

správně vybere a používá vhodné 
pracovní nástroje a pomůcky 

správně vybere a používá vhodné 
pracovní nástroje a pomůcky 

pracovní nástroje a pomůcky 

dovede pracovní postupy k 
finálnímu výrobku 

dokáže dokončit výrobek dokončení výrobku a jeho 
prezentace 

dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytuje první pomoc při 
drobném úrazu 

dodržuje zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 
nářadím, poskytne první pomoc při 
úrazu 

technologická kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti, první 
pomoc 

 uplatňuje vlastní náměty při práci s 
papírem, modelování, zpracování 
přírodních materiálů  

práce s různým materiálem (papír, 
textil, modelovací hmota, sádra, 
hlína, přírodní materiály) 

 zvládá základy šití, vyšívání, 
háčkování, pletení, vyrobí 
jednoduchý oděvní či bytový 
doplněk  

základní dovednosti ručních prací 
(šití, vyšívání, háčkování, pletení), 
výroba drobných oděvních a 
bytových doplňků 

ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, 
náčrtu, plánu daný model 

pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 

Práce montážní a demontážní - 
práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 

ČSP-9-2-03p ovládá montáž a 
demontáž jednoduchého zařízení, 
provádí údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 

provádí montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení a jeho 
údržbu 

stavebnice (plošné, prostorové, 
konstrukční), sestavování modelů 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady 
bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu (mdú) 

dodržuje zásady bezpečnosti a 
hygieny práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 

bezpečnost a hygiena práce, 
bezpečnostní předpisy, první 
pomoc 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní 
postupy při pěstování vybraných 
rostlin (mdú) 

volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin, 
vysvětlí vznik a význam půdy 

Pěstitelské práce - základní 
podmínky pro pěstování – půda a 
její zpracování, výživa rostlin, 
ochrana rostlin a půdy 

 rozlišuje základní druhy zeleniny, 
vysvětlí význam jejího pěstování, 
pozná základní druhy ovocných 
rostlin, zhodnotí význam léčivých 
rostlin, uvede některé zástupce  

zelenina – osivo, sadba, výpěstky, 
podmínky a zásady pěstování, 
pěstování vybraných druhů 
zeleniny, ovocné rostliny – druhy a 
způsob pěstování, léčivé rostliny, 
koření – pěstování vybraných 
rostlin 

ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje 
květiny v interiéru a využívá je k 
výzdobě 

ošetřuje a pěstuje podle daných 
zásad pokojové i jiné rostliny, 
vytvoří jednoduchou vazbu 

okrasné rostliny – pokojové 
květiny, pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin, 
aranžování a jednoduchá vazba 

ČSP-9-3-03 používá vhodné 
pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu (mdú) 

používá vhodné pracovní pomůcky 
a provádí jejich údržbu 

pracovní pomůcky při 
pěstitelských a chovatelských 
činnostech 
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ČSP-9-3-04 prokáže základní 
znalost chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty (mdú) 

má základní povědomí o chovu 
drobných zvířat, dodržuje zásady 
bezpečného kontaktu 

chov drobných zvířat a zásady 
bezpečného kontaktu se zvířaty 

ČSP-9-3-05p dodržuje 
technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu 
způsobeném zvířaty a při styku s 
jedovatými rostlinami 

dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při 
úrazu způsobeném zvířaty a při 
styku s jedovatými rostlinami 

rostliny a zdraví člověka, léčivé 
účinky rostlin, rostliny jedovaté, 
rostliny jako drogy a jejich 
zneužívání, alergie, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, první 
pomoc při úrazu způsobeném 
zvířaty a rostlinami 

ČSP-9-4-01p provádí jednoduché 
operace platebního styku 

provádí jednoduché operace 
platebního styku 

Provoz a údržba domácnosti - 
finance a provoz domácnosti – 
rozpočet, příjmy, výdaje, platby 
hotovostní a bezhotovostní, 
platební styk, voda, energie a 
jejich úspora 

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché 
pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze 
běžných domácích spotřebičů 
(mdú) 

ovládá jednoduché pracovní 
postupy při základních činnostech v 
domácnosti, orientuje se v návodu 
k obsluze 

elektrické spotřebiče – funkce a 
užití, ovládání a údržba, 
bezpečnost provozu 

ČSP-9-4-03p správně zachází s 
pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením, provádí drobnou 
domácí údržbu, používá vhodné 
prostředky při práci v domácnosti 

používá prací a čisticí prostředky, 
řídí se vyznačenými symboly na 
textiliích, vyžehlí různé druhy 
textilií, provádí jednoduché opravy 
prádla - navlékání gumy, přišití 
poutka, knoflíků, háčků 

údržba v domácnosti – údržba a 
úklid, prací a čisticí prostředky, 
postupy, údržba oděvů a textilií – 
praní, žehlení, opravy textilií 

ČSP-9-4-04p dodržuje základní 
hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a poskytne 
první pomoc při úrazu elektrickým 
proudem nebo chemikálií 

dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a 
poskytne první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem nebo 
chemikálií 

základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy, 
nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem, bezpečnost při styku s 
čisticími prostředky, první pomoc 

ČSP-9-5-01 používá základní 
kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče 
(mdú) 

používá základní kuchyňský 
inventář a bezpečně obsluhuje 
základní spotřebiče 

Příprava pokrmů - kuchyně – 
základní vybavení, bezpečná 
obsluha základních spotřebičů 

 rozdělí potraviny do jednotlivých 
skupin, sestaví jednoduchý 
jídelníček dle zásad zdravé výživy  

potraviny – skupiny potravin, 
sestavování jídelníčků, způsoby 
konzervace 

ČSP-9-5-02p připraví jednoduché 
pokrmy podle daných postupů v 
souladu se zásadami zdravé výživy 

připraví jednoduché pokrmy v 
souladu se zásadami zdravé výživy 

příprava pokrmů – úprava pokrmů 
za studena, základní způsoby 
tepelné úpravy, zásady zdravé 
výživy 

ČSP-9-5-03p dodržuje základní 
principy stolování a obsluhy u 
stolu 

zvládá prostření stolu, dodržuje 
základní principy stolování, 
společenského chování u stolu 

úprava stolu a stolování – 
jednoduché prostírání, obsluha a 
chování u stolu, slavností 
stolování v rodině 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech 
v kuchyni (mdú) 

udržuje pořádek a čistotu v 
kuchyni, dodržuje zásady 
bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu v kuchyni 

zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, první pomoc 
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ČSP-9-8-01p orientuje se v 
pracovních činnostech vybraných 
profesí, v učebních oborech a 
středních školách 

popíše náplň činností vybraných 
profesí, učebních oborů a středních 
škol 

Svět práce, trh práce – povolání 
lidí 

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti 
v oblasti profesní, případně 
pracovní orientace přihlédnutím k 
potřebám běžného života 

posoudí své možnosti profesního 
uplatnění 

volba profesní orientace – 
základní principy 

ČSP-9-8-03p využije profesní 
informace a poradenské služby 
pro výběr vhodného dalšího 
vzdělávání 

informuje se o možnostech dalšího 
vzdělávání 

možnosti vzdělávání – informace o 
dalším vzdělávání 

ČSP-9-8-04p prokáže v 
modelových situacích prezentaci 
své osoby při ucházení se o 
zaměstnání 

popíše postup při ucházení se o 
zaměstnání 

zaměstnání – způsoby hledání, 
nejčastější formy podnikání 

byl seznámen s právy a 
povinnostmi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

je seznámen s právy a povinnostmi 
zaměstnanců a zaměstnavatelů 

práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

byl seznámen s možnostmi využití 
poradenské pomoci v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání 

ví, kam se obrátit v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání 

Úřad práce, internet 

    

Pracovní vyučování 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-1-01p získá základní 
vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních 
postupech; provádí jednoduché 
práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 

rozliší základní technické materiály, 
pozná a popíše základní pracovní 
nářadí a nástroje, popíše a vykoná 
jednoduché pracovní operace a 
postupy, dodržuje technologickou 
kázeň 

práce s technickými materiály - 
vlastnosti, užití v praxi (dřevo, kov, 
plasty), pracovní pomůcky – 
nářadí a nástroje pro ruční 
opracování, jednoduché pracovní 
operace a postupy 

 využívá prvky lidových tradic  řemesla a tradice 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché 
technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí (mdú) 

řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí 

jednoduché technické úkoly s 
výběrem vhodných materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí 

ČSP-9-1-03p organizuje svoji 
pracovní činnost 

organizuje a plánuje svoji pracovní 
činnost 

organizace práce 

ČSP-9-1-04p pracuje s 
jednoduchou technickou 
dokumentací, orientuje se v 
pracovních postupech a návodech 

orientuje se v jednoduché technické 
dokumentaci, v pracovních 
postupech a návodech 

technologické postupy – návody 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné 
zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a 

vysvětlí úlohu techniky v životě 
člověka, možnosti zneužití techniky 
a vlivu techniky na životní prostředí 

úloha techniky v životě člověka – 
zneužití techniky, technika a 
životní prostředí, zásady 
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ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc 
při úrazu (mdú) 

bezpečnosti a hygieny při práci, 
první pomoc 

rozlišuje různé druhy materiálů a 
zná jejich vlastnosti 

pozná různé materiály, zná jejich 
vlastnosti 

materiály, jejich druhy a vlastnosti 

zvolí vhodný pracovní postup v 
souladu s druhem 
zpracovávaného materiálu 

vybere vhodný pracovní postup dle 
materiálu 

pracovní postup dle 
zpracovávaného postupu 

správně vybere a používá vhodné 
pracovní nástroje a pomůcky 

správně vybere a používá vhodné 
pracovní nástroje a pomůcky 

pracovní nástroje a pomůcky 

dovede pracovní postupy k 
finálnímu výrobku 

dokáže dokončit výrobek dokončení výrobku a jeho 
prezentace 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné 
zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc 
při úrazu (mdú) 

dodržuje zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 
nářadím, poskytne první pomoc při 
úrazu 

technologická kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti, první 
pomoc 

dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytuje první pomoc při 
drobném úrazu 

 uplatňuje vlastní náměty při práci s 
papírem, modelování, zpracování 
přírodních materiálů  

práce s různým materiálem (papír, 
textil, modelovací hmota, sádra, 
hlína, přírodní materiály) 

 zvládá základy šití, vyšívání, 
háčkování, pletení, vyrobí 
jednoduchý oděvní či bytový 
doplněk  

základní dovednosti ručních prací 
(šití, vyšívání, háčkování, pletení), 
výroba drobných oděvních a 
bytových doplňků 

ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, 
náčrtu, plánu daný model 

pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 

Práce montážní a demontážní - 
práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 

ČSP-9-2-03p ovládá montáž a 
demontáž jednoduchého zařízení, 
provádí údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 

provádí montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení a jeho 
údržbu 

stavebnice (plošné, prostorové, 
konstrukční), sestavování modelů 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady 
bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu (mdú) 

dodržuje zásady bezpečnosti a 
hygieny práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 

bezpečnost a hygiena práce, 
bezpečnostní předpisy, první 
pomoc 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní 
postupy při pěstování vybraných 
rostlin (mdú) 

volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin, 
vysvětlí vznik a význam půdy 

Pěstitelské práce - základní 
podmínky pro pěstování – půda a 
její zpracování, výživa rostlin, 
ochrana rostlin a půdy 

 rozlišuje základní druhy zeleniny, 
vysvětlí význam jejího pěstování, 
pozná základní druhy ovocných 
rostlin, zhodnotí význam léčivých 
rostlin, uvede některé zástupce  

zelenina – osivo, sadba, výpěstky, 
podmínky a zásady pěstování, 
pěstování vybraných druhů 
zeleniny, ovocné rostliny – druhy a 
způsob pěstování, léčivé rostliny, 
koření – pěstování vybraných 
rostlin 
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 ošetřuje a pěstuje podle daných 
zásad pokojové i jiné rostliny, 
vytvoří jednoduchou vazbu  

okrasné rostliny – pokojové 
květiny, pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin, 
aranžování a jednoduchá vazba 

ČSP-9-3-03 používá vhodné 
pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu (mdú) 

používá vhodné pracovní pomůcky 
a provádí jejich údržbu 

pracovní pomůcky při 
pěstitelských a chovatelských 
činnostech 

ČSP-9-3-04 prokáže základní 
znalost chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty (mdú) 

má základní povědomí o chovu 
drobných zvířat, dodržuje zásady 
bezpečného kontaktu 

chov drobných zvířat a zásady 
bezpečného kontaktu se zvířaty 

ČSP-9-3-05p dodržuje 
technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu 
způsobeném zvířaty a při styku s 
jedovatými rostlinami 

dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při 
úrazu způsobeném zvířaty a při 
styku s jedovatými rostlinami 

rostliny a zdraví člověka, léčivé 
účinky rostlin, rostliny jedovaté, 
rostliny jako drogy a jejich 
zneužívání, alergie, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, první 
pomoc při úrazu způsobeném 
zvířaty a rostlinami 

ČSP-9-4-01p provádí jednoduché 
operace platebního styku 

provádí jednoduché operace 
platebního styku 

Provoz a údržba domácnosti - 
finance a provoz domácnosti – 
rozpočet, příjmy, výdaje, platby 
hotovostní a bezhotovostní, 
platební styk, voda, energie a 
jejich úspora 

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché 
pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze 
běžných domácích spotřebičů 
(mdú) 

ovládá jednoduché pracovní 
postupy při základních činnostech v 
domácnosti, orientuje se v návodu 
k obsluze 

elektrické spotřebiče – funkce a 
užití, ovládání a údržba, 
bezpečnost provozu 

ČSP-9-4-03p správně zachází s 
pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením, provádí drobnou 
domácí údržbu, používá vhodné 
prostředky při práci v domácnosti 

používá prací a čisticí prostředky, 
řídí se vyznačenými symboly na 
textiliích, vyžehlí různé druhy 
textilií, provádí jednoduché opravy 
prádla - navlékání gumy, přišití 
poutka, knoflíků, háčků 

údržba v domácnosti – údržba a 
úklid, prací a čisticí prostředky, 
postupy, údržba oděvů a textilií – 
praní, žehlení, opravy textilií 

ČSP-9-4-04p dodržuje základní 
hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a poskytne 
první pomoc při úrazu elektrickým 
proudem nebo chemikálií 

dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a 
poskytne první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem nebo 
chemikálií 

základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy, 
nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem, bezpečnost při styku s 
čisticími prostředky, první pomoc 

ČSP-9-5-01 používá základní 
kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče 
(mdú) 

používá základní kuchyňský 
inventář a bezpečně obsluhuje 
základní spotřebiče 

Příprava pokrmů - kuchyně – 
základní vybavení, bezpečná 
obsluha základních spotřebičů 

 rozdělí potraviny do jednotlivých 
skupin, sestaví jednoduchý 
jídelníček dle zásad zdravé výživy  

potraviny – skupiny potravin, 
sestavování jídelníčků, způsoby 
konzervace 

ČSP-9-5-02p připraví jednoduché 
pokrmy podle daných postupů v 
souladu se zásadami zdravé výživy 

připraví jednoduché pokrmy v 
souladu se zásadami zdravé výživy 

příprava pokrmů – úprava pokrmů 
za studena, základní způsoby 
tepelné úpravy, zásady zdravé 
výživy 
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ČSP-9-5-03p dodržuje základní 
principy stolování a obsluhy u 
stolu 

zvládá prostření stolu, dodržuje 
základní principy stolování, 
společenského chování u stolu 

úprava stolu a stolování – 
jednoduché prostírání, obsluha a 
chování u stolu, slavností 
stolování v rodině 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech 
v kuchyni (mdú) 

udržuje pořádek a čistotu v 
kuchyni, dodržuje zásady 
bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu v kuchyni 

zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, první pomoc 

ČSP-9-8-01p orientuje se v 
pracovních činnostech vybraných 
profesí, v učebních oborech a 
středních školách 

popíše náplň činností vybraných 
profesí, učebních oborů a středních 
škol 

Svět práce, trh práce – povolání 
lidí 

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti 
v oblasti profesní, případně 
pracovní orientace přihlédnutím k 
potřebám běžného života 

posoudí své možnosti profesního 
uplatnění 

volba profesní orientace – 
základní principy 

ČSP-9-8-03p využije profesní 
informace a poradenské služby 
pro výběr vhodného dalšího 
vzdělávání 

informuje se o možnostech dalšího 
vzdělávání 

možnosti vzdělávání – informace o 
dalším vzdělávání 

ČSP-9-8-04p prokáže v 
modelových situacích prezentaci 
své osoby při ucházení se o 
zaměstnání 

popíše postup při ucházení se o 
zaměstnání 

zaměstnání – způsoby hledání, 
nejčastější formy podnikání 

byl seznámen s právy a 
povinnostmi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

je seznámen s právy a povinnostmi 
zaměstnanců a zaměstnavatelů 

práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

byl seznámen s možnostmi využití 
poradenské pomoci v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání 

ví, kam se obrátit v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání 

Úřad práce, internet 

    

Pracovní vyučování 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-1-01p získá základní 
vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních 
postupech; provádí jednoduché 
práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 

rozliší základní technické materiály, 
pozná a popíše základní pracovní 
nářadí a nástroje, popíše a vykoná 
jednoduché pracovní operace a 
postupy, dodržuje technologickou 
kázeň 

práce s technickými materiály - 
vlastnosti, užití v praxi (dřevo, kov, 
plasty), pracovní pomůcky – 
nářadí a nástroje pro ruční 
opracování, jednoduché pracovní 
operace a postupy 

 využívá prvky lidových tradic  řemesla a tradice 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché 
technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí (mdú) 

řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí 

jednoduché technické úkoly s 
výběrem vhodných materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí 

ČSP-9-1-03p organizuje svoji 
pracovní činnost 

organizuje a plánuje svoji pracovní 
činnost 

organizace práce 
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ČSP-9-1-04p pracuje s 
jednoduchou technickou 
dokumentací, orientuje se v 
pracovních postupech a návodech 

orientuje se v jednoduché technické 
dokumentaci, v pracovních 
postupech a návodech 

technologické postupy – návody 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné 
zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc 
při úrazu (mdú) 

vysvětlí úlohu techniky v životě 
člověka, možnosti zneužití techniky 
a vlivu techniky na životní prostředí 

úloha techniky v životě člověka – 
zneužití techniky, technika a 
životní prostředí, zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci, 
první pomoc 

rozlišuje různé druhy materiálů a 
zná jejich vlastnosti 

pozná různé materiály, zná jejich 
vlastnosti 

materiály, jejich druhy a vlastnosti 

zvolí vhodný pracovní postup v 
souladu s druhem 
zpracovávaného materiálu 

vybere vhodný pracovní postup dle 
materiálu 

pracovní postup dle 
zpracovávaného postupu 

správně vybere a používá vhodné 
pracovní nástroje a pomůcky 

správně vybere a používá vhodné 
pracovní nástroje a pomůcky 

pracovní nástroje a pomůcky 

dovede pracovní postupy k 
finálnímu výrobku 

dokáže dokončit výrobek dokončení výrobku a jeho 
prezentace 

dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytuje první pomoc při 
drobném úrazu 

dodržuje zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 
nářadím, poskytne první pomoc při 
úrazu 

technologická kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti, první 
pomoc 

 uplatňuje vlastní náměty při práci s 
papírem, modelování, zpracování 
přírodních materiálů  

práce s různým materiálem (papír, 
textil, modelovací hmota, sádra, 
hlína, přírodní materiály) 

 zvládá základy šití, vyšívání, 
háčkování, pletení, vyrobí 
jednoduchý oděvní či bytový 
doplněk  

základní dovednosti ručních prací 
(šití, vyšívání, háčkování, pletení), 
výroba drobných oděvních a 
bytových doplňků 

ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, 
náčrtu, plánu daný model 

pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 

Práce montážní a demontážní - 
práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 

ČSP-9-2-03p ovládá montáž a 
demontáž jednoduchého zařízení, 
provádí údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 

provádí montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení a jeho 
údržbu 

stavebnice (plošné, prostorové, 
konstrukční), sestavování modelů 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady 
bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu (mdú) 

dodržuje zásady bezpečnosti a 
hygieny práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 

bezpečnost a hygiena práce, 
bezpečnostní předpisy, první 
pomoc 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní 
postupy při pěstování vybraných 
rostlin (mdú) 

volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin, 
vysvětlí vznik a význam půdy 

Pěstitelské práce - základní 
podmínky pro pěstování – půda a 
její zpracování, výživa rostlin, 
ochrana rostlin a půdy 

 rozlišuje základní druhy zeleniny, 
vysvětlí význam jejího pěstování, 
pozná základní druhy ovocných 
rostlin, zhodnotí význam léčivých 
rostlin, uvede některé zástupce  

zelenina – osivo, sadba, výpěstky, 
podmínky a zásady pěstování, 
pěstování vybraných druhů 
zeleniny, ovocné rostliny – druhy a 
způsob pěstování, léčivé rostliny, 
koření – pěstování vybraných 
rostlin 
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ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje 
květiny v interiéru a využívá je k 
výzdobě 

ošetřuje a pěstuje podle daných 
zásad pokojové i jiné rostliny, 
vytvoří jednoduchou vazbu 

okrasné rostliny – pokojové 
květiny, pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin, 
aranžování a jednoduchá vazba 

ČSP-9-3-03 používá vhodné 
pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu (mdú) 

používá vhodné pracovní pomůcky 
a provádí jejich údržbu 

pracovní pomůcky při 
pěstitelských a chovatelských 
činnostech 

ČSP-9-3-04 prokáže základní 
znalost chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty (mdú) 

má základní povědomí o chovu 
drobných zvířat, dodržuje zásady 
bezpečného kontaktu 

chov drobných zvířat a zásady 
bezpečného kontaktu se zvířaty 

ČSP-9-3-05p dodržuje 
technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu 
způsobeném zvířaty a při styku s 
jedovatými rostlinami 

dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při 
úrazu způsobeném zvířaty a při 
styku s jedovatými rostlinami 

rostliny a zdraví člověka, léčivé 
účinky rostlin, rostliny jedovaté, 
rostliny jako drogy a jejich 
zneužívání, alergie, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, první 
pomoc při úrazu způsobeném 
zvířaty a rostlinami 

ČSP-9-4-01p provádí jednoduché 
operace platebního styku 

provádí jednoduché operace 
platebního styku 

Provoz a údržba domácnosti - 
finance a provoz domácnosti – 
rozpočet, příjmy, výdaje, platby 
hotovostní a bezhotovostní, 
platební styk, voda, energie a 
jejich úspora 

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché 
pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze 
běžných domácích spotřebičů 
(mdú) 

ovládá jednoduché pracovní 
postupy při základních činnostech v 
domácnosti, orientuje se v návodu 
k obsluze 

elektrické spotřebiče – funkce a 
užití, ovládání a údržba, 
bezpečnost provozu 

ČSP-9-4-03p správně zachází s 
pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením, provádí drobnou 
domácí údržbu, používá vhodné 
prostředky při práci v domácnosti 

používá prací a čisticí prostředky, 
řídí se vyznačenými symboly na 
textiliích, vyžehlí různé druhy 
textilií, provádí jednoduché opravy 
prádla - navlékání gumy, přišití 
poutka, knoflíků, háčků 

údržba v domácnosti – údržba a 
úklid, prací a čisticí prostředky, 
postupy, údržba oděvů a textilií – 
praní, žehlení, opravy textilií 

ČSP-9-4-04p dodržuje základní 
hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a poskytne 
první pomoc při úrazu elektrickým 
proudem nebo chemikálií 

dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a 
poskytne první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem nebo 
chemikálií 

základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy, 
nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem, bezpečnost při styku s 
čisticími prostředky, první pomoc 

ČSP-9-5-01 používá základní 
kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče 
(mdú) 

používá základní kuchyňský 
inventář a bezpečně obsluhuje 
základní spotřebiče 

Příprava pokrmů - kuchyně – 
základní vybavení, bezpečná 
obsluha základních spotřebičů 

 rozdělí potraviny do jednotlivých 
skupin, sestaví jednoduchý 
jídelníček dle zásad zdravé výživy  

potraviny – skupiny potravin, 
sestavování jídelníčků, způsoby 
konzervace 

ČSP-9-5-02p připraví jednoduché 
pokrmy podle daných postupů v 
souladu se zásadami zdravé výživy 

připraví jednoduché pokrmy v 
souladu se zásadami zdravé výživy 

příprava pokrmů – úprava pokrmů 
za studena, základní způsoby 
tepelné úpravy, zásady zdravé 
výživy 
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ČSP-9-5-03p dodržuje základní 
principy stolování a obsluhy u 
stolu 

zvládá prostření stolu, dodržuje 
základní principy stolování, 
společenského chování u stolu 

úprava stolu a stolování – 
jednoduché prostírání, obsluha a 
chování u stolu, slavností 
stolování v rodině 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech 
v kuchyni (mdú) 

udržuje pořádek a čistotu v 
kuchyni, dodržuje zásady 
bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu v kuchyni 

zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, první pomoc 

ČSP-9-8-01p orientuje se v 
pracovních činnostech vybraných 
profesí, v učebních oborech a 
středních školách 

popíše náplň činností vybraných 
profesí, učebních oborů a středních 
škol 

Svět práce, trh práce – povolání 
lidí 

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti 
v oblasti profesní, případně 
pracovní orientace přihlédnutím k 
potřebám běžného života 

posoudí své možnosti profesního 
uplatnění 

volba profesní orientace – 
základní principy 

ČSP-9-8-03p využije profesní 
informace a poradenské služby 
pro výběr vhodného dalšího 
vzdělávání 

informuje se o možnostech dalšího 
vzdělávání 

možnosti vzdělávání – informace o 
dalším vzdělávání 

ČSP-9-8-04p prokáže v 
modelových situacích prezentaci 
své osoby při ucházení se o 
zaměstnání 

popíše postup při ucházení se o 
zaměstnání 

zaměstnání – způsoby hledání, 
nejčastější formy podnikání 

byl seznámen s právy a 
povinnostmi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

je seznámen s právy a povinnostmi 
zaměstnanců a zaměstnavatelů 

práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

byl seznámen s možnostmi využití 
poradenské pomoci v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání 

ví, kam se obrátit v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání 

Úřad práce, internet 

    

Pracovní vyučování 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-1-01p získá základní 
vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních 
postupech; provádí jednoduché 
práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 

rozliší základní technické materiály, 
pozná a popíše základní pracovní 
nářadí a nástroje, popíše a vykoná 
jednoduché pracovní operace a 
postupy, dodržuje technologickou 
kázeň 

práce s technickými materiály - 
vlastnosti, užití v praxi (dřevo, kov, 
plasty), pracovní pomůcky – 
nářadí a nástroje pro ruční 
opracování, jednoduché pracovní 
operace a postupy 

 využívá prvky lidových tradic  řemesla a tradice 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché 
technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí (mdú) 

řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí 

jednoduché technické úkoly s 
výběrem vhodných materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí 
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ČSP-9-1-03p organizuje svoji 
pracovní činnost 

organizuje a plánuje svoji pracovní 
činnost 

organizace práce 

ČSP-9-1-04p pracuje s 
jednoduchou technickou 
dokumentací, orientuje se v 
pracovních postupech a návodech 

orientuje se v jednoduché technické 
dokumentaci, v pracovních 
postupech a návodech 

technologické postupy – návody 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné 
zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc 
při úrazu (mdú) 

vysvětlí úlohu techniky v životě 
člověka, možnosti zneužití techniky 
a vlivu techniky na životní prostředí 

úloha techniky v životě člověka – 
zneužití techniky, technika a 
životní prostředí, zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci, 
první pomoc 

rozlišuje různé druhy materiálů a 
zná jejich vlastnosti 

pozná různé materiály, zná jejich 
vlastnosti 

materiály, jejich druhy a vlastnosti 

zvolí vhodný pracovní postup v 
souladu s druhem 
zpracovávaného materiálu 

vybere vhodný pracovní postup dle 
materiálu 

pracovní postup dle 
zpracovávaného postupu 

správně vybere a používá vhodné 
pracovní nástroje a pomůcky 

správně vybere a používá vhodné 
pracovní nástroje a pomůcky 

pracovní nástroje a pomůcky 

dovede pracovní postupy k 
finálnímu výrobku 

dokáže dokončit výrobek dokončení výrobku a jeho 
prezentace 

dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytuje první pomoc při 
drobném úrazu 

dodržuje zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 
nářadím, poskytne první pomoc při 
úrazu 

technologická kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti, první 
pomoc 

 uplatňuje vlastní náměty při práci s 
papírem, modelování, zpracování 
přírodních materiálů  

práce s různým materiálem (papír, 
textil, modelovací hmota, sádra, 
hlína, přírodní materiály) 

 zvládá základy šití, vyšívání, 
háčkování, pletení, vyrobí 
jednoduchý oděvní či bytový 
doplněk  

základní dovednosti ručních prací 
(šití, vyšívání, háčkování, pletení), 
výroba drobných oděvních a 
bytových doplňků 

ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, 
náčrtu, plánu daný model 

pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 

Práce montážní a demontážní - 
práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 

ČSP-9-2-03p ovládá montáž a 
demontáž jednoduchého zařízení, 
provádí údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 

provádí montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení a jeho 
údržbu 

stavebnice (plošné, prostorové, 
konstrukční), sestavování modelů 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady 
bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu (mdú) 

dodržuje zásady bezpečnosti a 
hygieny práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 

bezpečnost a hygiena práce, 
bezpečnostní předpisy, první 
pomoc 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní 
postupy při pěstování vybraných 
rostlin (mdú) 

volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin, 
vysvětlí vznik a význam půdy 

Pěstitelské práce - základní 
podmínky pro pěstování – půda a 
její zpracování, výživa rostlin, 
ochrana rostlin a půdy 

 rozlišuje základní druhy zeleniny, 
vysvětlí význam jejího pěstování, 
pozná základní druhy ovocných 
rostlin, zhodnotí význam léčivých 
rostlin, uvede některé zástupce  

zelenina – osivo, sadba, výpěstky, 
podmínky a zásady pěstování, 
pěstování vybraných druhů 
zeleniny, ovocné rostliny – druhy a 
způsob pěstování, léčivé rostliny, 
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koření – pěstování vybraných 
rostlin 

ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje 
květiny v interiéru a využívá je k 
výzdobě 

ošetřuje a pěstuje podle daných 
zásad pokojové i jiné rostliny, 
vytvoří jednoduchou vazbu 

okrasné rostliny – pokojové 
květiny, pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin, 
aranžování a jednoduchá vazba 

ČSP-9-3-03 používá vhodné 
pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu (mdú) 

používá vhodné pracovní pomůcky 
a provádí jejich údržbu 

pracovní pomůcky při 
pěstitelských a chovatelských 
činnostech 

ČSP-9-3-04 prokáže základní 
znalost chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty (mdú) 

má základní povědomí o chovu 
drobných zvířat, dodržuje zásady 
bezpečného kontaktu 

chov drobných zvířat a zásady 
bezpečného kontaktu se zvířaty 

ČSP-9-3-05p dodržuje 
technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu 
způsobeném zvířaty a při styku s 
jedovatými rostlinami 

dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při 
úrazu způsobeném zvířaty a při 
styku s jedovatými rostlinami 

rostliny a zdraví člověka, léčivé 
účinky rostlin, rostliny jedovaté, 
rostliny jako drogy a jejich 
zneužívání, alergie, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, první 
pomoc při úrazu způsobeném 
zvířaty a rostlinami 

ČSP-9-4-01p provádí jednoduché 
operace platebního styku 

provádí jednoduché operace 
platebního styku 

Provoz a údržba domácnosti - 
finance a provoz domácnosti – 
rozpočet, příjmy, výdaje, platby 
hotovostní a bezhotovostní, 
platební styk, voda, energie a 
jejich úspora 

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché 
pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze 
běžných domácích spotřebičů 
(mdú) 

ovládá jednoduché pracovní 
postupy při základních činnostech v 
domácnosti, orientuje se v návodu 
k obsluze 

elektrické spotřebiče – funkce a 
užití, ovládání a údržba, 
bezpečnost provozu 

ČSP-9-4-03p správně zachází s 
pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením, provádí drobnou 
domácí údržbu, používá vhodné 
prostředky při práci v domácnosti 

používá prací a čisticí prostředky, 
řídí se vyznačenými symboly na 
textiliích, vyžehlí různé druhy 
textilií, provádí jednoduché opravy 
prádla - navlékání gumy, přišití 
poutka, knoflíků, háčků 

údržba v domácnosti – údržba a 
úklid, prací a čisticí prostředky, 
postupy, údržba oděvů a textilií – 
praní, žehlení, opravy textilií 

ČSP-9-4-04p dodržuje základní 
hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a poskytne 
první pomoc při úrazu elektrickým 
proudem nebo chemikálií 

dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a 
poskytne první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem nebo 
chemikálií 

základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy, 
nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem, bezpečnost při styku s 
čisticími prostředky, první pomoc 

ČSP-9-5-01 používá základní 
kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče 
(mdú) 

používá základní kuchyňský 
inventář a bezpečně obsluhuje 
základní spotřebiče 

Příprava pokrmů - kuchyně – 
základní vybavení, bezpečná 
obsluha základních spotřebičů 

 rozdělí potraviny do jednotlivých 
skupin, sestaví jednoduchý 
jídelníček dle zásad zdravé výživy  

potraviny – skupiny potravin, 
sestavování jídelníčků, způsoby 
konzervace 

ČSP-9-5-02p připraví jednoduché 
pokrmy podle daných postupů v 
souladu se zásadami zdravé výživy 

připraví jednoduché pokrmy v 
souladu se zásadami zdravé výživy 

příprava pokrmů – úprava pokrmů 
za studena, základní způsoby 
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tepelné úpravy, zásady zdravé 
výživy 

ČSP-9-5-03p dodržuje základní 
principy stolování a obsluhy u 
stolu 

zvládá prostření stolu, dodržuje 
základní principy stolování, 
společenského chování u stolu 

úprava stolu a stolování – 
jednoduché prostírání, obsluha a 
chování u stolu, slavností 
stolování v rodině 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech 
v kuchyni (mdú) 

udržuje pořádek a čistotu v 
kuchyni, dodržuje zásady 
bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu v kuchyni 

zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, první pomoc 

ČSP-9-8-01p orientuje se v 
pracovních činnostech vybraných 
profesí, v učebních oborech a 
středních školách 

popíše náplň činností vybraných 
profesí, učebních oborů a středních 
škol 

Svět práce, trh práce – povolání 
lidí 

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti 
v oblasti profesní, případně 
pracovní orientace přihlédnutím k 
potřebám běžného života 

posoudí své možnosti profesního 
uplatnění 

volba profesní orientace – 
základní principy 

ČSP-9-8-03p využije profesní 
informace a poradenské služby 
pro výběr vhodného dalšího 
vzdělávání 

informuje se o možnostech dalšího 
vzdělávání 

možnosti vzdělávání – informace o 
dalším vzdělávání 

ČSP-9-8-04p prokáže v 
modelových situacích prezentaci 
své osoby při ucházení se o 
zaměstnání 

popíše postup při ucházení se o 
zaměstnání 

zaměstnání – způsoby hledání, 
nejčastější formy podnikání 

byl seznámen s právy a 
povinnostmi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

je seznámen s právy a povinnostmi 
zaměstnanců a zaměstnavatelů 

práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

byl seznámen s možnostmi využití 
poradenské pomoci v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání 

ví, kam se obrátit v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání 

Úřad práce, internet 

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Žáci jsou hodnoceni klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů podle Pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí platného Školního řádu.   

6.2 Kritéria hodnocení  

Kritéria hodnocení  jsou stanovena v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou 

součástí platného Školního řádu.  
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7 Příloha  

7.1 ŠVP Harmonie – učební osnovy bez minimálních 

očekávaných výstupů  

Součástí ŠVP Harmonie jsou učební osnovy jednotlivých předmětů bez minimálních očekávaných 

výstupů (minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření).  


