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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy

Základní škola Slatinice je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Slatiniuce, příspěvková organizace. Celá organizace sdružuje mimo základní školu i školu 

mateřskmoou, školní družinu a školní jídelnu.

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, 

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

2.2 Umístění školy

Škola je umístěna v centru města nebo obce.

Základní škola má 2 budovy stojící v těsné blízkosti. V hlavní budově se nachází ředitelství školy, 

kmenové učebny převážnmě 2. stupně a odborné učebny a budovu v které se nachází některé 

kmenové třídy 1. stupně, školní družina a školní jídelna včetně kuchyně. 

2.3 Podmínky školy

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

dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.

Základní škola má 2 budovy. Hlavní budovu ve které se nachází ředitelství školy, kmenové třídy 2. 

stupně a některé kmenové třídy 1. stupně, odborné a specializované učebny. V druhé budově se 

nacházení některé kmenové třídy 1. stupně, školní družina, školní jídelna včetně kuchyně. Ve 

venkovním areálu se nachází zahradaa dvůr. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v 

některých budovách. Pro trávení volného času je k dispozici školní dvůr, vyhrazená učebna. Žákům 

jsou k dispozici šatny s jednotlivými uzamykatelnými skříňkami.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT, praktické vyučování - dílny, cvičná 

kuchyňka a keramická dílna. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu, využít 

20 pracovních stanic s připojením na internet, pracovní stanice ve třídách s připojením na 

internet, bezdrátové připojení v celé škole.

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: fyzika, chemie, výtvarná výchova, zeměpis, 

matematika, český jazyk, tělesná výchova.

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.
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protidrogová prevence: Škola spolupracuje s Protidrogovým centrem v Prostějově. škola využíva 

možnosti přednášek a různých akcí.

2.4 Vlastní hodnocení školy
2.4.1 Oblasti autoevaluace

Autoevaluace  - vnitřní hodnocení napomáhá ke zkvalitňování vzdělávání a výchovy ve škole.Je 

zaměřena na plnění dlouhodobého záměru rozvoje, koncepce školy

Oblasti autoevaluace:

Soulad RVP ZV a ŠVP ZV

1. Individuální vzdělávací potřeby žáků

- zjišťování vzdělávacích potřeb žáků

- posuzování souladu organizace výuky a potřeb žáků

2. Spolupráce rodičů a s širší komunitou

- zjišťování, zda jsou rodiče dostatečně informováni o dění ve škole

- ověření kvality komunikace se zákonnými zástupci všech žáků školy

- kvalita akcí, které škola pořádá pro celou komunitu

- zjišťování, zda se škole daří zapojovat se do života obce

3.Školní klima 

- ověřování, zda je klima přátelskéa motivující k učení, práci a prostředí bezpečné

- zjišťování, zda nedochází ke zesměšňování a ponižování žáků

- sledování, zda se k sobě chovanjí učitelé a žáci vstřícně a s respektem

-  ověřováním míry důvěry žáků k učitelům a vedení školy

- zjišťování, jak jsou pedagogové schopni si poradit s projevy šikany, s neomluvenou absencí, 

monitoringem návykových látek, prevencí těchto jevů

4. Hodnocení žáků
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- zjišťování, zda žáci znají předem kritéria, podle kterých se budou jejichpráce hodnoceny, zda jsou 

tazo kritéria jasná a srozumitelná

- ověřování, jak je podporováno sebehodnocení žáků

- sledování, zda jsou nástroje hodnocení dostatečně rozmanité a jestli oskytují informace vedoucí 

ke zlepšení vlastní práce, zda dochází k pravidelnému hodnocení výsledků

5. Práce učitelů

- anylýza schopnosti učitelů identifikovat své  vzdělávací potřeby a soustavně se vzdělávat

- ověřování, zda mají učitelé promyšlené cíle výuky, metody, nástroje i kritéria hodnocení, zda 

zařazují výuku na PC

- sledování, zda podávají učitelé žákům přiměřenou pomoc

6. Práce vedení školy

- sledování, zda vedení školy vytváří učitelům zázemí, podmínky, klima ke kvalitní práci

- analýza hospodaření se svěřenými finančními prostředky a zdroji

- zjišťování kvality personální práce, spolupráce se zřizovatelem, s ostatními úřady a organizacemi

7. Výsledky vzdělávání

- zjišťování stavu vědomostí, dovedností a postojů žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech

- analýza úspěšnosti žáků v prvních ročnících středníh škol

8. Materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky

- analýza podmínek školy k naplňování stanovených cílů

2.4.2 Cíle a kritéria autoevaluace

Cílem autoevaluace je zhodnocení aktuálního stavu na základě posouzení zjištěných informací o 

prostředí, v němž se realizuje výuka. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž 

jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky, ke zkvalitnění ŠVP ZV, a především k 

utváření klíčových kompetencí žáků. Získávání aktuálních informací o stavu školy, podkladů pro 

plánování a realizaci dalšího rozvoje školy

Podmínky ke vzdělání:

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
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obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,

podmínky ke vzdělávání materiální,

podmínky ke vzdělávání personální,

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

sboru),

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

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

žáků/dětí,

úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,

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

řízení školy,

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

řízení školy,

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

a rozvoj lidských zdrojů,

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

řízení,

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

výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti

2.4.3 Nástroje autoevaluace

Některé aspekty práce je možno ohodnotit na základě prostého posouzení zaměstnanci školy 

pomocí řízených rozhovorů nebo skupinových diskusí

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

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

hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí

2.4.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluační činnosti jsou prováděny nepravidelně, nejméně však 1 x za 3 roky se zaměřením na 

některé jednotlivé oblasti.
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2.5 Spolupráce s dalšími institucemi

Škola spolupracuje s institucemi:

obec/město: Škola spolupracuje s obcí formou pomoci zajištění některých kulturních akcí. Pomoc 

obce při opravách a úpravách budov, materiální a finančního zajištění.

sdružení rodičů a přátel školy: Škola spolupracuje se SPŠ při zajištění společných akcí, SPŠ také 

pomáhá finančně zajistit některé školní vzdělávací akce a výukové programy. podílí se na 

organizaci soutěží.

střední školy: Spolupráce se středními školy v rámci projektů a různých dotací

školská rada: Vedení školy se pravidelně účastní na schůzkách se školskou radou při řešení otázek 

týkající se chodu školy, jejího vybavení, materiálního zabezpečení, účelného hospodaření s 

přidělenými finančními prostředky. Vedení školy projednává se školskou radou dokumenty týkající 

se chodu školy

školské poradenské zařízení: Škola pravidelně spolupracuje se školským poradenským zařízením, 

které zajišťuje depistáže ve škole, diagnostické programy pro žáky, pracují s kolektivy žáků.

vyšší odborné školy: Spolupráce s vyššími odbornými školami v rámci projektů a různých dotací. 

2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery

Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně prostřednictvím internetové 

žákovské knížky, třídních schůzek a pravidelných konzultacích. Prostřednictvím internetu a 

webových stránek mají možnost se seznamovat s chystanými akcemi školy.

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

ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost.

Pravidelné školní akce: akademie, ples, sezónní besídky.

2.7 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je tvořen pouze učiteli, kteří vystudovali učitelství na vysoké škole 

a vychovatelství minimálně na střední odborné škole se zaměřením na vychovatelství. Počet 

učitelů je dán potřebami školy. Na škole působí výchovný poradce.  

Na škole působí okolo 12 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

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

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 11,8.
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2.8 Dlouhodobé projekty

Mezi projekty, které škola realizuje patří:

Celoroční příprava na závěrečnou akademii ke konci školního roku na různá témata. Každá třída 

vystoupí se svou prezentací k danému tématu.

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku ve spolupráci s obcí a Sdružením přátel školy

Maškariáda pro mladší děti a žáky

Den Země

Škola také realizuje i krátkodobé různé projekty

2.9 Mezinárodní spolupráce

V současné dobně nemáme navázánou spolupráci s žádnou zahraniční školou. Do budoucna 

bychom chtěli navázat spolupráci  se školou nejlépe anglicky mluvící.

Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 0.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy

Zaměření školy:

Naším cílem je poskytnout žákům základ všeobecného vzdělání.

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

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

3. Vést k všestranné a účinné komunikaci a otevřené komunikaci

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

5. Připravovat žákyk tomu, aby se projevovali jako svébytné osobnosti, uplatňovali svá práva a 

plnili své povinnosti

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i přírodě

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní  a  sociální zdraví a být za ně zodpovědný

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, 

učit je žít společně s ostatními lidmi

9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti ˇa uplatňovat je spolu s 

osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní profesní a životní orientaci.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení • vedeme žáky k tomu, aby byli co nejaktivněji 

zapojeni do procesu učení, k zodpovědnostiza 
výsledky své práce a tím za svou budoucnost

• nadané žáky připravujeme na soutěže a olympiády
• oceňujeme každý pokrok žáka
• učíme žáky pracovat s chybou
• učíme žáky dávat do souvislostí informace 

z různých zdrojů a oblastí
• již od počátku docházky se snažíme vést žáka 

k tomu, aby byl schopen plánovat a organizovat si 
učební proces, evidovat si úkoly a jejich plnění
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Výchovné a vzdělávací strategie
• snažíme se do výuky zavádět kooperační učení
• na počátku vyučovací jednotky seznámíme žáky 

s jejím cílem, na konci ji zhodnotíme
• organizujeme tematicky zaměřené exkurze, kde si 

žáci ověřují školní poznatky v praxi
Kompetence k řešení problémů • vedeme žáky k tomu, aby řešili úkoly různými 

cestami, svá řešení byli schopni obhájit
• zařazujeme do výuky netradiční úkoly a srovnávací 

testy
• učíme žáky pracovat s různými zdroji informací
• problémové úkoly zadáváme též formou práce ve 

skupinách, tím podporujeme kooperační učení
• podporujeme samostatnost, tvořivost, logické 

myšlení
• vytvářením praktických problémových úloh a 

situací učíme žáky problémy řešit, někdy se také 
žáci na těchto situacích učí problémům předcházet

• poznatky žákům nepředkládáme vždy v hotové 
podobě

• vedeme žáky ke kritickému zhodnocení informací
• spolu se žáky řešíme situace, které vznikají při 

výuce i mimo ni (konflikty mezi žáky, kázeňské 
problémy…)

Kompetence komunikativní • již od prvního ročníku jsou žáci vedeni k dobrému 
zvládnutí čtenářských dovedností, k četbě 
literárních děl ( žákům je k dispozici školní 
knihovna , kterou mohou navštěvovat ), a tím 
k rozšiřování slovní zásoby

• v hodinách se snažíme dávat žákům prostor 
k vyjadřování svých myšlenek

• prostřednictvím skupinových prací je vedeme 
k účinné komunikaci a posléze ke kultivované 
prezentaci výsledků práce (žáci se tím učí mluvit 
před kolektivem)

• prostřednictvím navozených problémových situací 
je učíme vyjadřovat své myšlenky, brát v úvahu 
názory druhých , naslouchat jim

• prostřednictvím slohových prací, vedení 
čtenářských deníků, zápisů v sešitech a referátů 
učíme žáky kultivovanému písemnému projevu

• v rámci vystoupení pro veřejnost se žáci učí nebát 
se veřejně vystupovat

• snažíme se usměrňovat vlastní projev, gesta tak, 
aby byly vzorem pro žáky

• v rámci výuky vedeme diskuse podle pravidel
• tvoříme pravidla partnerské komunikace mezi 

žákem a učitelem a žáky navzájem, mezi žáky a 
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Výchovné a vzdělávací strategie
dalšími osobami

Kompetence sociální a personální • prostřednictvím úkolů vedeme žáky k týmové práci 
s jasnými pravidly, na jejichž tvorbě se žáci sami 
podílejí (skupinové práce, práce ve dvojicích)

• učíme žáky přijímat různé role ve skupině
• společně se žáky vytváříme ve třídách pravidla 

soužití , dbáme na jejich dodržování
• učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co 

narušuje dobré vtahy mezi žáky
• v rámci předmětů tvoříme se žáky projekty
• při konzultacích s rodiči se vyjadřujeme i k 

sociálním dovednostem žáka
• v rámci exkurzí, kulturních akcí a sportovních akcí 

formujeme u žáků chování na veřejnosti, v duchu 
,,fair-play“

• péči věnujeme také preventivním programům
• umožňujeme žákům podílet se na organizaci a 

spoluvytváření školních aktivit
Kompetence občanské • tyto rozvíjíme sociálním učením, seznamováním 

žáků s jejich právy, odpovědností, povinností a tím 
je též vychováváme k úctě k zákonům

• po celou dobu školní docházky seznamujeme žáky 
s významem státních svátků a tím pěstujeme 
v žácích úctu k tradicím

• rozvíjíme pozitivní postoj k mateřskému jazyku
• vytváříme prostor pro vyjádření různých názorů, 

podloženou argumentaci
• organizujeme besedy
• vedeme žáky k pochopení základních ekologických 

souvislostí
Kompetence pracovní • seznamujeme žáky s bezpečnostními pravidly, 

dohlížíme na jejich dodržování
• systematicky vedeme žáky k řádnému plnění 

povinností a závazků, k efektivnímu organizování 
práce a volného času

• učíme je flexibilitě ke změnám
• žáci jsou vedeni k tomu, aby vytrvali a dovedli své 

činnosti do úspěšného konce
  

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
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Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu 

za pomoci výchovného poradce.  Plán pedagogické podpory má vždy písemnou podobu, nebo 

elektronickou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými 

vyučujícími, s cílem stanovení metod a forem  práce se žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí 

a dovedností, případná změna organizace vzdělávání. Výchovný poradce stanoví termín přípravy 

Plánu pedagogické podpory a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i 

žákem samotným. Plán pedagogické podpory se bude vyhodnocovat nejdéle po 3 měsících. Po 

třech měsících se účinnost Plánu pedagogické podpory zhodnotí a  žák se případně doporučí k 

přešetření ve školském poradenském zařízení, nebo se také může pokračovat pokud stanovená 

podpůrná opatření uvedená v Plánu pedagogické podpory jsou dostačující.

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

Individuální vzdělávácí plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude zpracovám vždy 

bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od doručení Doporučení. Individuální vzdělávací plán 

zpracovává třídní učitel za podpory všech pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na 

vzdělávání žáka za pomoci výchovného poradce a za spolupráce se zákonnými zástupci žáka. Při 

sestavování Individuálního vzdělávacíh plánu vycházíme z § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb..Součástí 

IVP bude i termín vyhodnocení a naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného 

dodnocení IVP, je-li to účelné. Individuální vzdělávací plán bude mít vždy písemnou nebo 

elektronickou podobu. Individuální vzdělávací plán se bude 1x za rok vyhodnocovat. Individuální 

vzdělávací plán mže být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

V přípravě podpůrného opatření spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů pro žáky s LMP od 

třetího stupně podpory  , bude pro tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu využívána  minimální 

doporučená  úroveň pro úpravu očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je 

stanovena RVP ZV pro 3.,5.,9. ročník bude na základě Doporučení školského poradenského 

zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v Individuálním vzdělávacím plánu žáka s přiznaným 

podpůrným opatřením. postup tvorby realizace a vyhodnocování Individuálního vzdělávacího 

plánu je stejný jako v případě Individuálního vzdělávacího plánu ostatních žáků. Individuální 

vzdělávací plán může být během roku upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě Individuálního 

vzdělávacího plánu bude využíváno metodické podpory školského poradenského pracoviště a 

metodická podpora na metodickém portále RVP.CZ.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

V případě vzdělávání žáků se speciálními potřebami spolupracujeme s Pedagogickou poradnou v 

Prostějově a Olomouci a SPC v Prostějově, Olomouci a Mohelnici.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
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Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovným poradcem a vedením školy. Výchovný 

poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spolupráci se školským poradenským 

zařízením.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky:

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

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

vyučovací hodiny krátká přestávka

v oblasti metod výuky:

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožní 

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

smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků a poskytování 

dostatečného času k zvládnutí úkolů

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:

- využití minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů

v oblasti hodnocení:

- postupný přechod od sumativního hodnocení k formativnímu hodnocení - stanovení kritérií pro 

hodnocení - využívání sebehodnocení - sledování posunu žákových vědomostí

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:

zdravotní tělesná výchova, nácvik sociální komunikace, rozvoj grafomotorických dovedností, 

logopedická péče, řečová výchova, rozumění mluvené i psané řeči a její produkci, rozvíjení 

sluchového vnímání, prostorová orientace, rozvoj vizuálně percepčních dovedností.

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v anší škole zařazeny 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory tyto předměty 

sociálně pedagogické péče: logopedická intervence pro žáky se závažnými poruchami řeči, práce s 

počítačem pro žáky s tělesným postižením. Vzdělávací obsah techto předmětů přizpůsobujeme 

vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
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Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního 

vyučovacího předmětu za pomocí výchovného poradce. Plán pedagogické podpory má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem 

stanovení metod práce pro rozvoj jeho potenciálu, práce s žákem samotným. Výchovný poradce 

stanoví termín přípravy Plánu pedagogické podpory a organizuje schůzky s rodiči, pedagogy, 

vedením školy a s žákem samotným. Pán pedagogiké podpory se může průběžně doplňovat a 

vyhodnocovat - nejdéle však do 3 měsíců od jeho zpracování. po vyhodnocení se stanoví účinnost 

podpůrných opatření a doporučí nadaného žáka k vyšetření ve školském poradenském zařízení ke 

stanovení mimořádného nadání.

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

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

učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje m imořádné nadání žáka, s výchovným 

poradcem a školským poradenským zařízením. Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného 

žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně 

nadaného žáka. Při sestavování Individuálně vzdělávacího plánu vycházíme z obsahu IVP 

stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.. Práce na sestavování Individuálního vzdělávacího 

plánu  jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. 

Individuální vzdělávací plán je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení. Součástí Individuálního vzdělávacího plánu je termín 

vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to 

účelné. Individuální vzdělávací plán pro mimořádně nadaného žáka může být zpracován i pro 

kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního 

roku.

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka bez kterého 

nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka  a získání 

píemného informovaného souhlasu zákonného zástupce předá informace k zahájení  poskytování 

podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Při vzdělávaní nadaných či mimořádně nadaných žáků naše škola spolupracuje s Pedagogickou 

fakultou a Přírodovědeckou fakuptou v Olomouci.

Pedagogové naší školy se vzdělávají v tíéto porblematice v rámci jejich DVPP. 
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Zodpovědné osoby a jejich role:

Školní poradenské pracovištrě naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň 

koordinuje jeho činnost.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:

předčasný nástup dítěte ke školní docházce: Nadané nebo mimořádně nadané dítě je možno 

přijmou ke vzdělávání před dovršením šesti let.

vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech: Na škole 

bude možné vytvářet vzdělávací skupiny mimořádně nadaných žáků.

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

jiné škole: Pokud se žák projeví mimořádně nadaný je možné, aby navštěvoval daný předmět ve 

vyšším ročníku - bude upravena organizace

obohacování vzdělávacího obsahu: Nadanému a mimořádně nadanému žákovi je možné upravit 

vzdělávací obsah tak, aby byl pro něho motivují, přitažlivý a vhodný a rozvíjející jeho schopností, 

dovedností a vědomostí.

zadávání specifických úkolů, projektů: Nadaný či mimořádně nadaný žák se účastní různých 

projektů školy, mohou mu být zadávány specifické úkoly rozvíjející jeho potenciál v určitých 

oborech

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: Nadaní a mimořádně 

nadaní žáci budou připravováni na různé soutěže ve svém oboru a dle jejich zájmů. 

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

Pč , M M Čj , Aj Čj , M , 
Z 

M M , Ov M 

Sebepoznání a 
sebepojetí

 Prv  Rv Rv , Ov Pč 

Seberegulace a 
sebeorganizace

 M Pč Pč Ov  Pč 

Psychohygiena Tv Tv , Pč M Hv Hv , Tv Hv , Tv Rv , Hv , 
Tv , Ov 

Hv , Tv 

Kreativita Hv  M Čj , Hv , 
Tv , Z , 

Hv , Tv , 
Mv 

Hv , Tv , 
Mv 

Hv , Tv , 
Mv 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

19

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

InfKT
Poznávání lidí Čj  Čj  Ov Rv 

Mezilidské vztahy  Tv Tv Tv Hv , Tv Rv , Hv , 
Tv , Ov , 

Mv 

Rv , Tv , 
Ov , Mv 

Tv , Mv 

Komunikace Čj Čj , M Čj Hv Rv , Čj , 
F 

Čj , Ov , 
Mv 

Mv Pč , Mv 

Kooperace a 
kompetice

 M F , Ov Ov Mv Ov 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

 Vla Rv , Ov  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

 Vla Rv Rv Čj Čj 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

Prv Prv Čj Ov  

Občan, občanská 
společnost a stát

Prv  Vla Ov D , Ov 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

  Vla Ov  

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

  Vla Ov Ov 

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

Čj Aj Aj , Vv Aj , Vla Čj , D Z Aj 

Objevujeme Evropu a 
svět

 Čj  Hv , D , 
Ov 

Hv , Z Hv , Nj Hv , F 

Jsme Evropané  Vla  D , Ov , 
Mv 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference   Aj , Vla Hv Ov Hv Hv 

Lidské vztahy Prv Čj D , Ov Hv , Ov 
, Mv 

Ov , Mv Ov , Mv 

Etnický původ Prv Prv Vla Čj Ov D 

Multikulturalita Prv Prv Vla  Čj Aj , Nj 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

Prv Prv Vla Ov  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy Prv , Vv Prv , Hv 

, Vv 
Prv  Př Př Pč 
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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

Základní podmínky 
života

Prv Prv , Hv   Ch Př , Ch 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

 Vv Přv Vv Pč , F F , Ov , 
Mv 

Pč , F Př , Ch 

Vztah člověka k 
prostředí

 Pč Přv Čj , Přv Pč , Ov Čj Př 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

  InfKT Čj F , Ov , 
Mv 

Čj , Mv Mv 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

  Čj Mv Mv Čj , Mv 

Stavba mediálních 
sdělení

  Čj Čj Mv Mv Mv 

Vnímání autora 
mediálních sdělení

  Čj Čj Mv Mv Mv 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

 Čj Hv , 
InfKT

Hv , Ov 
, Mv 

Hv , Ov 
, Mv 

Hv , Mv 

Tvorba mediálního 
sdělení

 Čj M Čj Mv Čj , Mv Mv 

Práce v realizačním 
týmu

  InfKT Mv Mv Mv 

   

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka Název předmětu
Aj Anglický jazyk
Ch Chemie
Čj Český jazyk a literatura
D Dějepis
F Fyzika

Hv Hudební výchova
InfKT Informační a komunikační technologie

M Matematika
Mv Mediální výchova
Nj Německý jazyk
Ov Občanská výchova
Pč Pracovní činnosti
Př Přírodopis

Prv Prvouka
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Zkratka Název předmětu
Přv Přírodověda
Rv Rodinná výchova
Tv Tělesná výchova
Vla Vlastivěda
Vv Výtvarná výchova
Z Zeměpis
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled

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

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

Dotace 
2. stupeň

Český jazyk a 
literatura

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

Anglický jazyk  3 3 3 9 3 3 3 3 12

Jazyk a jazyková 
komunikace

Německý jazyk    2 2 2 6

Matematika a její 
aplikace

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

Informační a 
komunikační 
technologie

Informační a 
komunikační 
technologie

  1 1 1  1

Prvouka 2 2 2+1  6+1   

Přírodověda  2 2 4   

Člověk a jeho svět

Vlastivěda  1+1 1+1 2+2   

Dějepis    2 2 2 1+1 7+1Člověk a 
společnost Občanská výchova    1 1 1 1 4

Přírodopis    2 2 2 2 8

Chemie     1+1 1+1 2+2

Fyzika    1+1 1+1 1+1 1+1 4+4

Člověk a příroda

Zeměpis    2 2 2 1 7

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

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

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6
Rodinná výchova    0+1 1 1 2+1Člověk a zdraví

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0+1 1 1 1 3+1
Volitelné předměty

• Informatika
• Mediální výchova
• Metoda dobrého startu
• Angličtina

0+1 0+1  0+2 0+1 0+1 0+1 0+3

Celkem hodin 21 22 24 25 26 102+16 29 30 32 31 104+18
  

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu

Metoda dobrého startu
Vyučovací předmět bude vyučován jako předmět volitelný. 
  

Disponibilní časová dotace je určena k realizaci volitelných vzdělávacích obsahů dle nabídky na daný školní rok a k posílení časové dotace v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech nad rámec vymezené minimální časové dotace.

Disponibilní hodinová časová dotace na 1 stupni bude v případě potřeby využita na předměty speciálně pedagogické péče pro žáky s potřebou 

podpůrných opatření. 
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5 Učební osnovy
5.1 Český jazyk a literatura

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

Celkem

9 9 8 7 7 5 4 4 5 58
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Český jazyk a literatura
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu 1. stupeň

Vzdělávací obor Český jazyk zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové 
vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti. Jazykové 
vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá 
jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého 
poznání.
Dovednosti získané ve výuce českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, 
ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělání. Jazykové vzdělání vede žáky k 
přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem srozumitelného vyjadřování. Osvojení a 
využívání českého jazyka v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních 
a společenských skutečností duchovního bohatství minulosti i dneška.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk je rozdělen do tří složek:
1. Komunikační a slohová výchova – žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, 
kultivovaně psát a mluvit přiměřeně svému věku.
2. Jazyková výchova – žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého 
jazyka a rozvíjejí své logické myšlení.
3. Literární výchova – žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se postihovat 
umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném textu. Postupně získávají a rozvíjejí 
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Název předmětu Český jazyk a literatura
základní čtenářské návyky i schopnosti.
Důležitou součástí předmětu Český jazyk je příprava žáků pro další vzdělávání a studium. Aby mohli 
studovat náročné texty ve všech oborech, musejí je správně přečíst, orientovat se v nich, umět z nich 
vybrat podstatné a správně reprodukovat, také vyjádřit svůj postoj. Neméně důležitý je tento předmět jako 
příprava pro učení se cizím jazykům a pro usnadnění komunikace mezi lidmi.
Vzdělávání v daném předmětu směřuje k těmto cílům:
- vytvoření jazykových znalostí a dovedností, potřebných ke studium
- získání základních znalostí potřebných při studiu jazyků
- vytvoření návyků a schopností pro účinnou komunikaci
- rozvíjení logického myšlení
Strategie předmětu:
Všichni vyučující českého jazyka využívají moderních forem a metod práce. Běžně je využívána 
audiovizuální technika, skupinová práce, projekty, výukové programy, Internet, návštěvy kulturních 
zařízení, knihovny, divadla a kina. Své znalosti prohloubí při účasti na projektech.
Forma realizace:
- skupinová výuka práce s pojmy, encyklopediemi
- problémová výuka odvození nových skutečností
- systémová výuka slovní druhy, mluvnické kategorie
- týmová práce projekty
- výukový software psaní v textovém editoru – základy práce na PC
2. stupeň
Důraz je kladen na komunikační dovednosti žáků, vhodnou interpretaci přečteného textu, na jednoduchý 
popis struktury a jazyka literárního díla, na ústní i písemné formulování dojmů z četby, návštěvy kulturních 
akcí apod. Žáci prakticky využívají pravopisné i gramatické poznatky, rozlišují spisovný jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu, zdůvodňují jejich užití. Samostatně umějí používat jazykové příručky, slovníky i 
internetové stránky. Chápou význam běžně užívaných cizích slov, umějí je vyslovovat, postupně si rozšiřují 
svou slovní zásobu nejen o slova cizího původu, ale i o méně užívaná česká slova.
Snahou je docílit, aby žák přesně uměl formulovat své myšlenky, ať slovně nebo písemně, aby uměl sdělit 
své citové i pragmatické poznatky, uměl zvolit správnou formu komunikace v různých životních situacích a 
aby se žák dokázal racionálně sebehodnotit, znal kritéria, podle kterých je hodnocen učitelem v ústním i 
písemném projevu.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:
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Název předmětu Český jazyk a literatura
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu,
- vyjádření reakcí a pocitů žáků,
- pochopení role v různých komunikačních situacích,
- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama,
- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní 
myšlenky,
- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků,
- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování 
znalostí a dovedností
potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání.
Žáci s poruchami učení mohou na obou stupních navštěvovat Reedukaci nebo Kroužek českého jazyka, v 
hodinách je jim věnována individuální péče.
Jazyková výchova v 9. ročníku je posílena kroužkem Cvičení z českého jazyka.
Při výuce českého jazyka a literatury je věnována pozornost talentovaným žákům zadáváním rozšiřujících 
úkolů, které vedou žáky k vlastním úvahám a možnosti vlastní tvorby. Znalosti a dovednosti mohou žáci 
uplatnit např. v Olympiádě z českého jazyka, recitačních a literárních soutěžích.

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

V 1.ročníku ZŠ má předmět komplexní charakter. Ve 2. – 5. ročníku ZŠ má složky specifického charakteru 
(čtení a literární výchova, jazykové vyučování, slohový výcvik a psaní). O časové dotaci jednotlivých složek 
rozhoduje vyučující. Ve 2. – 5. ročníku ZŠ se psaní vyučuje v týdnu zpravidla v menších časových celcích, než 
je celá vyučovací hodina. Od 6. do 9. ročníku je členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou 
výchovu a literární výchovu. V jednotlivých složkách je uveden obsah učiva, ale všechny složky se navzájem 
prolínají.
Disponibilní časová dotace (celkem 8 hodin):
1. stupeň (7): 1. ročník -2 hodiny, 2. ročník - 2 hodiny, 3. ročník - 1 hodina, 4. ročník - 1 hodina, 5. ročník - 1 
hodina 
2. stupeň (3): 6. ročník - 1 hodina, 8. ročník - 1 hodina, 9. ročník - 1 hodina

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:
Učitel
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací
- vede žáky k užívání správné terminologie
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Název předmětu Český jazyk a literatura
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
- sleduje při hodině pokrok všech žáků
- vede žáky k využívání výpočetní techniky
Žák
- vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků
- osvojuje si základní jazykové a literární pojmů
- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
- využívá prostředků výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- vede žáky k plánování postupů
Žák
- vyhledává informace vhodné k řešení problému
- využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
- uvážlivě rozhodue
Kompetence komunikativní:
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vede žáky k výstižné argumentaci
Žák
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřuje ústně i 
písemně
- naslouchá promluvám druhých lidí a vhodné na ně reaguje
- účinně se zapojuje do diskuse a vhodně obhajují své názory
- rozumí různým typům textů a záznamů
- využívá informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální:
Učitel
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Název předmětu Český jazyk a literatura
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- dodává žákům sebedůvěru
- vede žáky k dodržování pravidel
Žák
- účinně spolupracuje ve skupinách
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- věcně argumentuje
Kompetence občanské:
Učitel
- zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Žák
- respektuje přesvědčení druhých lidí
- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví
- aktivně se zapojuje do kulturního dění
- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům

  

Český jazyk a literatura 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti

rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti

základní pokyny

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

dodržuje základní komunikační pravidla v rozhovoru rozhovor

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v buduje si sociální vztahy ve třídě, respektuje ostatní, volí rozšiřování slovní zásoby poslechem, besedami a 
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Český jazyk a literatura 1. ročník

rozhovoru vhodné formy komunikace v závislosti na situaci a osobě jazykovými hrami
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a 
dodržuje vhodné tempo řeči

základy techniky mluveného projevu

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

uspořádá ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh

vypravování pohádky a příběhu podle obrázkové 
osnovy

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

dokáže jednoduše vyjádřit své pocity, zážitky a potřeby reprodukce slyšeného textu a vlastních zážitků

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

vyřídí jednoduchý vzkaz, požádá o potřebné základní pokyny

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

uvědomuje si vlastní identitu formy společenského styku (představení, oslovení, 
omluva, prosba atd.)

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

vyjadřuje se v závislosti na komunikační situaci 
(představení, oslovení, omluva, prosba atd.)

formy společenského styku (představení, oslovení, 
omluva, prosba atd.)
analýza a syntéza slabiky
otevřené slabiky, zavřené slabiky a slova z nich složená
slova s dvojhláskou au, ou, eu, se dvěma souhláskami 
uprostřed, se dvěma souhláskami na začátku
složitější víceslabičná slova
zvyšování plynulosti čtení
čtení s porozuměním

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

používá plynulé čtení s porozuměním textům 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

vytváření základu rukopisu – čitelnost, úhlednost a 
celková úprava písemného projevu

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

pečlivě vyslovuje a pod vedením učitele opravuje svou 
nesprávnou výslovnost

pečlivá výslovnost, správná intonace, přízvuk

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

zvládá celou abecedu mimo písmene x, q, w čtení písmen abecedy mimo písmene x, q, w

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

orientuje se v jednoduchém textu znalost orientačních prvků v textu

beseda o knize, televizním programu, filmu pro dětiČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

seznamuje se s dětskou knihou a časopisem
dětské knihy, noviny a časopisy, ilustrace a ilustrátoři
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cviky pro uvolnění ruky k psaníČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním

ovládá základní hygienické návyky spojené se psaním
základní hygienické návyky
psaní jednotlivých prvků písmen a číslic
poznávání, psaní a osvojování písmen, slabik a slov
psaní věty
opis, přepis, diktát

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

dokáže psát správně tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena a slabiky a kontroluje vlastní písemný 
projev

vytváření základu rukopisu – čitelnost, úhlednost a 
celková úprava písemného projevu

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

čte správně slova se slabikotvorným r, l čtení slov se slabikotvorným r, l

reprodukce říkadel a pohádek
poslech literárních textů, dramatizace

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

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

hry s rýmem, rytmem a intonací
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

rozliší vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku verš, próza, pohádka

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu oblíbenou pohádku vyjádří kresbou výtvarný doprovod k literárním textům
hláska, slabika, slovo, věta
využívání psaní velkých písmen v textu
slova se slabikami di, ti, ni, dy , ty , ny

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

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova 
na hlásky, slabiky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, 
písmena malé a velké abecedy

slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
návštěva divadelního přestaveníČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 

mluvený projev
navštíví divadelní představení

lidové zvyky a tradice v literatuře s přihlédnutím na 
region

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

zvládá jazykovou, sluchovou a zrakovou přípravu čtení jazyková, sluchová a zraková příprava čtení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

verbální komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

vzájemné poznávání se ve skupině / třídě
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Český jazyk a literatura 2. 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-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru

respektuje základní formy společenského styku a 
základní komunikační pravidla rozhovoru

základní forma společenského styku – oslovení, 
pozdrav, poděkování, blahopřání

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

napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, na 
základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev

základní forma společenského styku – oslovení, 
pozdrav, poděkování, blahopřání

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

zprostředkuje spolužákům zajímavý zážitek děj – vypravování různých příhod, líčení humorných i 
smutných situací

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

zvládne vyjadřování v běžných situacích, účinně a 
kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo ní

základní forma společenského styku – oslovení, 
pozdrav, poděkování, blahopřání

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

rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti

základní forma společenského styku – oslovení, 
pozdrav, poděkování, blahopřání

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

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a 
dodržuje správné tempo řeči

hlasová hygiena

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

umí sdělit jednoduchý zážitek, zvládá jednoduchou 
úpravu textu

děj – vypravování různých příhod, líčení humorných i 
smutných situací
plynulé čtení jednoduchých větČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti
zvládá plynulé čtení s porozuměním textům 
přiměřeného obsahu a náročnosti hlasité a tiché čtení s porozuměním

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

dodržuje základní hygienické návyky spojené s psaním hygiena psaní

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

píše písmena a číslice podle normy, psaní v přirozené 
velikosti a liniatuře a dodržuje sklon písma

psaní psacích písmen podle tvarových skupin s 
důrazem na štíhlost písmen, dodržování stejnosměrné 
výšky a rozestupy písmen ve slovech

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

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

dodržuje požadavky na čitelnost a úhlednost psaní psacích písmen podle tvarových skupin s 
důrazem na štíhlost písmen, dodržování stejnosměrné 
výšky a rozestupy písmen ve slovech

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

zachovává rozestup písma psaní psacích písmen podle tvarových skupin s 
důrazem na štíhlost písmen, dodržování stejnosměrné 
výšky a rozestupy písmen ve slovech

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

průběžně kontroluje vlastní písemný projev psaní psacích písmen podle tvarových skupin s 
důrazem na štíhlost písmen, dodržování stejnosměrné 
výšky a rozestupy písmen ve slovech
základní forma společenského styku – oslovení, 
pozdrav, poděkování, blahopřání
umísťování diakritických znamének

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

správně užívá velká písmena v jednoslovných vlastních 
jménech a ve větě a diakritická znaménka

vlastní jména

základní forma společenského styku – oslovení, 
pozdrav, poděkování, blahopřání

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

napíše věcně i formálně správně adresu, přání

psaní adres a dopisů, nadpis, odstavec
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a převypráví 
podle nich jednoduchý příběh

děj – vypravování různých příhod, líčení humorných i 
smutných situací
psaní adres a dopisů, nadpis, odstavec
poslech četby poezie a prózy
poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk

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

podle pokynů učitele a podle svých schopností rozliší 
vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku od jiné 
prózy

próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích

volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích

základní forma společenského styku – oslovení, 
pozdrav, poděkování, blahopřání

vyprávění pohádek a povídek o dětech
přednes básní
řešení hádanek a slovních hříček

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

užívá s porozuměním základní literární pojmy

dramatizace pohádky nebo povídky
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povídání nad literárním textem nebo knihou
divadlo: jeviště, herec, divák, loutky
věta, slovoČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 

slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, rozděluje 
slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, 
souhlásky znělé a neznělé

souhlásky znělé, neznělé

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

vytváří z vět jednodušší souvětí, používá vhodné spojky 
a spojovací výrazy

věta a souvětí

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

vytváří srozumitelná jednoduchá souvětí spojení 2 a více vět, spojky a jejich funkce

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

dodržuje sled vět v řeči mluvené i psané pořádek vět

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

rozliší v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření zvolí vhodné jazykové prostředky

druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti

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

píše správně velká písmena na začátku věty věta – jednotka jazykového projevu

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

rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov, porovnává 
významy slov, hledá a poznává slova příbuzná

význam slova, slabik, slabikotvorné r, l, samohlásky

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

rozlišuje hlásky, píše y po tvrdých a i po měkkých 
souhláskách, orientuje se v rozdělení hlásek

tvrdé a měkké souhlásky, dvojhlásky

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu dělí jednoduchá slova na hlásky i slabiky, odlišuje slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek
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slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

dlouhé a krátké samohlásky

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

píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo 
morfologický jev

slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

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

rozlišuje obecná a vlastní jména a napíše je gramaticky 
správně

vlastní jména

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

píše správně velká písmena v typických případech 
vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

vlastní jména

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru určuje slovní druhy slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky
jednoduchý popisČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 

sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
jednoduše popíše zvíře, věc denní potřeby

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

řadí slova podle abecedy čeština – abeceda a písmo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků
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Český jazyk a literatura 3. 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-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev

umí se souvisle vyjadřovat a dokáže vypravovat dle 
názorných pomůcek (obrázků) a svých zážitků

vypravování, osnova textu

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

ovládá základní jazykové prostředky pro dorozumívání společenský jazyk a jeho formy, otázky a odpovědi, 
souvislý jazykový projev

souvislý jazykový projev
vyplňování poštovních formulářů, podacího lístku, 
poštovní poukázky, telegramu

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

zvládá vyjadřování v běžných komunikačních situacích a 
umí klást otázky

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

vede rozhovor se svým spolužákem společenský jazyk a jeho formy, otázky a odpovědi, 
souvislý jazykový projev

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

dodržuje základní komunikační pravidla v rozhovoru společenský jazyk a jeho formy, otázky a odpovědi, 
souvislý jazykový projev

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

umí popisovat jednoduché činnosti a jednoduché 
předměty podle obrázku i skutečnosti

popis pracovního postupu podle obrázku a reprodukce 
textu

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

zvládá pravidla pro vytváření textu popisu a dokáže 
popisovat výstižně jednoduché činnosti

popis pracovního postupu podle obrázku a reprodukce 
textu

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

popíše základní jednoduché domácí práce popis pracovního postupu podle obrázku a reprodukce 
textu

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

užívá vhodná slova, vhodné jazykové prostředky jazykové prostředky

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

volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích, na základě 
vlastních zážitků vytváří krátký mluvený projev

souvislý jazykový projev

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty čte plynule a s porozuměním texty přiměřené plynulé čtení souvětí a vět, členění textu, větný 
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přízvuk
čtení praktické, osvojování si a rozvíjení čtenářských 
schopností

přiměřeného rozsahu a náročnosti náročnosti, v mluveném projevu používá náležitou 
intonaci a přízvuk, pauzy a tempo

hlasité čtení, předčítání, zážitkové čtení a naslouchání, 
čtení prožitkové, utváření a rozvíjení trvalého zájmu o 
četbu

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

umí psát podle normy psaní upevňování správných tvarů písmen a číslic v souladu s 
normou psaní

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

má zautomatizován správný a přiměřeně rychlý pohyb 
při psaní, má zafixovány správné hygienické návyky

automatizace psacího pohybu, dodržování 
hygienických návyků správného psaní

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

kontroluje vlastní písemný projev a jeho úpravu kontrola vlastního projevu a úpravy

dramatizace
literární pojmy próza (pověst, postava, děj, prostředí) 
a poezie (přirovnání, zosobnění, rým, rytmus)
charakteristika literární postavy

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

využívá literární text jako zdroj informací a prožitků, 
tvořivě pracuje s textem a interpretuje jej, při 
jednoduché analýze textu využívá literární pojmy

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

odliší pohádku od ostatních vyprávění vyprávění pohádky, povídky nebo pověsti

četba uměleckých, populárních a naukových textů s 
důrazem na upevňování čtenářských dovedností a 
návyků (zážitkové čtení a naslouchání, čtení prožitkové 
a věcné)
beseda nad knihou

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu dokáže odlišit text věcný od uměleckého, umí vyjádřit 
své pocity z přečteného, a to nejen slovně, ale i 
výtvarně, získává estetické zážitky z přečteného

výtvarný doprovod
četba uměleckých, populárních a naukových textů s 
důrazem na upevňování čtenářských dovedností a 
návyků (zážitkové čtení a naslouchání, čtení prožitkové 
a věcné)

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu umí vyjádřit své pocity, podstatu a smysl příběhu

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

přednáší zpaměti texty přiměřené svému věku přednes básně nebo úryvku prózy

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

rozeznává zvukovou a grafickou podobu slova, člení 
slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

nauka o slově

podstata příběhu a jeho smysl
významové okruhy (slova protikladná, souznačná, 
příbuzná)

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

porovnává významy slov, hledá a poznává slova 
příbuzná

stavba slova (kořen, předpona, přípona, slova 
příbuzná)

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

třídí plnovýznamová slova podle jejich významu slovo a skutečnost (slova významem nadřazená a 
podřazená)

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru pozná a odliší slovní druhy druhy slov
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace

rozlišuje slabiky, hlásky a jejich druhy, spisovná 
výslovnost

hláskosloví, spisovná výslovnost

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

odůvodní a správně napíše i/y po tvrdých , měkkých a 
obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech a 
slovech s nimi příbuzných

vyjmenovaná slova a slova příbuzná – psaní i/y po 
obojetných souhláskách uvnitř slova

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

ovládá skloňování podstatných jmen, rozliší číslo, rod i 
pády podstatných jmen a umí s těmito mluvnickými 
kategoriemi pracovat

skloňování podstatných jmen, mluvnické kategorie - 
rod, číslo, pád

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

rozliší slova ohebná a neohebná a u sloves určí osobu, 
číslo a čas

ohebné a neohebné slovní druhy

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

ovládá časování sloves v čase minulém, přítomném i 
budoucím a umí je používat ve větách

slovesa

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje jednotlivé slovní druhy na základě jejich 
charakteristiky a podle zobecnělého významu

ostatní slovní druhy

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 

odůvodní a správně napíše velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen

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

uvědoměle vyhledává jednoslovná vlastní jména a 
správně je napíše

vlastní jména (osob, zvířat, věcí, hor, řek, měst, vesnic, 
států, národů)

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

píše správně názvy blízkých měst, ulic , řek vlastní jména (osob, zvířat, věcí, hor, řek, měst, vesnic, 
států, národů)

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

rozliší větu jednoduchou od souvětí a umí určit počet 
vět v souvětí

věta a souvětí

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

věta a souvětí

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

dovede vytvářet věty jednoduché, spojuje je do 
jednodušších souvětí vhodnými spojkami a spojovacími 
výrazy stavba věty jednoduché

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

poznává skladební dvojice skladební dvojice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

naše vlast a Evropa
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků
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Český jazyk a literatura 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry

rozumí obsahu přiměřené náročných textů, rozlišuje 
základní literární pojmy a využívá je v dalších školních 
činnostech

podstatná jména, vzory podstatných jmen a jejich 
skloňování

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

slovesa, časování, způsob slovesný

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

spojky aby, kdyby

stavba věty, věta jednoduchá, souvětí, pořádek slov ve 
větě, spojování vět v souvětí spojovacími výrazy
skladba, skladební dvojice, pomět a přísudek, 
rozvíjející větné členy a jejich druhy, shoda přísudku s 
podmětem, psaní i/y v příčestí minulém

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

zná základní gramatické jevy a dovede si je zdůvodnit

souvětí a jeho skladba
stavba věty, pořádek slov ve větě, podmět, přísudek
řeč přímá, nepřímá – řeč mluvčího

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

dokáže rozlišit mezi přímou a nepřímou řečí, stavba věty

přímá a nepřímá stavba textu
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry

zná různé druhy popisu a umí je prakticky použít sestaví 
osnovu vyprávění, na jejím základě sestaví krátký projev 
s dodržením časové posloupnosti

Popis, procvičování různých druhů popisů

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

zná nejznámější dětské ilustrátory a dětskou prózu, 
dětské hrdiny

literární druhy a žánry (lyrické, epické, dramatické)

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a v mluveném projevu používá podle komunikačního zvukové prostředky souvislého projevu
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tempo podle svého komunikačního záměru záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

sestaví osnovu s dodržením formy útvaru, člení text na 
odstavce, intonace, přízvuk, pauzy a tempa

osnova, nadpis, členění textu na odstavce

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je

reprodukuje dojmy ze své četby, divadelního nebo 
filmového představení

návštěva divadelního a filmového představení, výstav

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

čte přiměřeně náročné texty s porozuměním potichu i 
nahlas, pamatuje si podstatná fakta

zvukové prostředky souvislého projevu

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu seznámí spolužáky se zajímavou knihou z domácí 
knihovničky

vypravování, dodržování následnosti dějových složek

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

napíše správně věcně i formálně jednoduché 
komunikační žánry

osnova, nadpis, členění textu na odstavce

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

vytváří vlastní literární text přiměřené náročnosti s 
využitím získaných literárních znalostí, zvládá 
jednoduchý rozbor textu

literární druhy a žánry (lyrické, epické, dramatické)

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

přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku literární druhy a žánry (lyrické, epické, dramatické)

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

dodržuje zásady posloupnosti v jednoduchých žánrech 
psaného projevu, zaznamenává podstatné informace

literární druhy a žánry (lyrické, epické, dramatické)

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary

rozlišuje v různých textech spisovná a nespisovná slova, 
rozeznává rozdíly mezi žánry a posuzuje je

písemný projev, uspořádání textu slova spisovná a 
nespisovná

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

opisuje a přepisuje text, píše diktát, autodiktát, provádí 
kontrolu psaného textu

písemný projev, uspořádání textu slova spisovná a 
nespisovná
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projev
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje pocity z četby, divadelního nebo filmového 

představení
výchova k empatii

jazyková výchovaČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním

dodržuje zásady hygieny písemného projevu, v psaném 
projevu gramatickou správnost ve slovech nauka o slově

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

všímá si rozdílu zpracování textu krásné literatury a 
literatury umělecko-naučné

vypravování, dodržování následnosti dějových složek

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

vyhledává v textu slova příbuzná, rozliší základní části 
slova, slovo základové a odvozené

hlásková podoba slova, stavba slova, význam slova

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

rozliší spisovné a nespisovné tvary slov hlásková podoba slova, stavba slova, význam slova

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách

zdůvodní a správně napíše i/y po obojetných 
souhláskách uvnitř slova, po tvrdých a měkkých 
souhláskách

používání i/y po obojetných souhláskách u 
vyjmenovaných a příbuzných slov

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

rozliší ohebné a neohebné slovní druhy slovní druhy

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru třídí plno významová slova podle zobecnělého významu 
a podle slovních druhů

slovní druhy

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

užívá správné gramatické tvary podstatných jmen a 
skloňuje je

podstatná jména, vzory podstatných jmen a jejich 
skloňování

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

odůvodní a správně napíše i/y v typických případech 
názvů osob, zvířat, věcí a jevů

podstatná jména, vzory podstatných jmen a jejich 
skloňování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Český jazyk a literatura 4. ročník

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

organizace a postavení médií ve společnosti
  

Český jazyk a literatura 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je

rozliší podstatné a okrajové informace v textu vhodném 
pro daný věk, podstatné informace zaznamenává a 
dovede si udělat výpisky z učebnice

zpracování textů k učení, výpisky (texty k učení)

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

zvládne jednodušší popis předmětu a činnosti popis předmětu, děje

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

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry, posoudí úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení

formy společenského styku, základy techniky 
mluveného projevu, komunikační žánry (pozdrav, 
oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, 
vypravování, dialog), základní komunikační pravidla, 
mimojazykové prostředky řeči
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ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

dokáže převyprávět text a pamatuje si nejdůležitější 
informace

výrazné čtení uměleckých textů, čtení s pochopením, 
reprodukce textu, čtení a přednes veršů, recitace

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

používá různé způsoby učení přiměřené situaci, učivu a 
věku

poslech literárních textů, zážitkové čtení a 
naslouchání, tvořivé činnosti s literárním textem, 
přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní 
výtvarný doprovod

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

formy společenského styku, základy techniky 
mluveného projevu, komunikační žánry (pozdrav, 
oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, 
vypravování, dialog), základní komunikační pravidla, 
mimojazykové prostředky řeči

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

vede telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na 
záznamníku, účinně komunikuje s ohledem na situaci, 
ovládá základní zásady asertivního chování při dialogu, 
dokáže správně používat intonaci a tempo mluveného 
projevu

jazyková výchova, národní jazyk, zvuková stránka 
jazyka, sluchové rozlišení hlásek, výslovnost hlásek, 
tempo, intonace, přízvuk

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

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 
krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti

písemný projev, uspořádání textu

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

čte s přiměřeně náročné úryvky potichu i nahlas, volí 
vhodnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle 
čteného textu a záměru autora

výrazné čtení uměleckých textů, čtení s pochopením, 
reprodukce textu, čtení a přednes veršů, recitace

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

poznává jména významných spisovatelů a ilustrátorů 
knih pro děti

spisovatelé a jejich nejvýznamnější díla

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

srovnává projevy kultury, nachází společné znaky a 
odlišnosti a hodnotí je v širších souvislostech

srovnání různých kultur, hledání společných znaků a 
souvislostí

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

dokáže převyprávět text svými slovy, vytvoří vlastní text 
na zadané téma

jazyková výchova, národní jazyk, zvuková stránka 
jazyka, sluchové rozlišení hlásek, výslovnost hlásek, 
tempo, intonace, přízvuk

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

rozlišuje různé typy textů poslech literárních textů, zážitkové čtení a 
naslouchání, tvořivé činnosti s literárním textem, 
přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní 
výtvarný doprovod
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ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

při práci s textem dokáže vyhledat základní literární 
pojmy

základní literární pojmy, literární druhy a žánry, 
spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní 
představení, herec, režisér, verš, rým, přirovnání

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

učí se asertivnímu chování a kompromisu, utváří si 
hodnoty – spravedlnost, tolerance, svoboda, solidarita, 
odpovědnost, poznává a toleruje odlišnosti jiných 
skupin a spolupracuje s nimi, uvědomuje si, že všechny 
etnické skupiny a kultury jsou rovnocenné

vypravování, vlastní zážitek, kreslené příběhy, výchova 
k empatiím

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

dokáže porovnat význam slov, zvláště slova stejného 
nebo podobného významu a slova více významová, 
předchází nedorozuměním z nevhodného použití 
synonyma

slova stejného a opačného významu

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

rozpoznává jednotlivé části slova slovní zásoba a tvoření slov, význam slov, tvoření slov, 
stavba slova

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

dokáže rozpoznat jednotlivé slovní druhy v textu tvarosloví, slovní druhy, skloňování, časování, druhy

skladba, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební 
dvojice, základní větné členy

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

dokáže najít podmět a přísudek ve větě, vyhledá 
nevyjádřený podmět

syntaktický pravopis (shoda přísudku s holým 
podnětem)

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu 
jednoduchou v souvětí, užívá vhodných spojovacích 
výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

skladba, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební 
dvojice, základní větné členy

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

dokáže vyjmenovat a prakticky použít vyjmenovaná 
slova, dokáže po zdůvodnění správně napsat i/y

umí správně napsat koncovky podstatných jmen a 
přídavných jmen tvrdých a měkkých, psaní i/y ve 
vyjmenovaných slovech
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ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry

dokáže správně vytvořit slohový útvar podle zadání, je 
schopen sestavit osnovu

reprodukce jednoduchých textů, sestavování osnovy, 
odlišování tvrzení od mínění

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

je schopen kritického myšlení a rozpozná manipulaci v 
reklamě

jak zvládnout manipulaci především v reklamě

dopis, oslovení, odstavce, adresa, tiskopisy, 
sestavování telegramu

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

dokáže správně napsat dopis, telegram, vyplnit tiskopis, 
vyřídit telefonický rozhovor, zanechat vzkaz na 
záznamníku technika psaní, žánry písemného projevu, úprava 

dopisu, vyplňování tiskopisu, výpisky, osnova, základní 
hygienické návyky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

prostředí a zdraví, rozmanitost vlivu prostředí na zdraví
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

škola jako model otevřeného partnerství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

rovnocennost všech etnických skupin a kultur
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

příklady pravidelnosti v uspořádání mediovaných sdělení zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

Identifikování postojů a názorů autora v médiovaném sdělení
  

Český jazyk a literatura 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence k učení
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Český jazyk a literatura 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

rozliší větu hlavní a vedlejší souvětí - počet vět v souvětí, VH a VV, grafické 
znázornění souvětí, spojovací výrazy, interpunkce 
souvětí

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

znázorní graficky větu jednoduchou věta jednoduchá - část podmětová a přísudková, 
grafické znázornění věty jednoduché

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

určí části slova stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka), 
slovotvorný rozbor

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

dokáže pracovat s Pravidly českého pravopisu
jazykové příručky a jejich používání

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

reprodukuje přečtený text pohádky - lidová a umělá, hlavní hrdinové, 
charakteristika postav, dramatická báchorka, filmová 
adaptace pohádky, nejvýznamnější čeští a světoví 
autoři pohádek

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

rozpozná literaturu uměleckou a naučnou umělecko-naučná a naučná literatura - encyklopedie, 
životopisná literatura, cestopisné příběhy

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

uvede znaky balady a jmenuje některé autory balad balady a romance - balada lidová a umělá, znaky 
balady a romance, vybraní autoři

pohádky - lidová a umělá, hlavní hrdinové, 
charakteristika postav, dramatická báchorka, filmová 
adaptace pohádky, nejvýznamnější čeští a světoví 
autoři pohádek
bajka jako literární dílo, personifikace, alegorie, 
vybraní autoři bajek

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

dokáže ústně i písemně zformulovat dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového přestavení

báje a pověsti - rozdíly mezi jednotlivými literárními 
útvary, ukázky bájí starověkého Řecka, Egypta, 
Mezopotámie, pověsti české i jiných národů, 
regionální, vybraní autoři bájí a pověstí
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Český jazyk a literatura 6. ročník

balady a romance - balada lidová a umělá, znaky 
balady a romance, vybraní autoři
próza s dětským hrdinou - próza, román, povídka, 
filmové adaptace, titulní hrdina, oblíbení autoři dětské 
prózy
umělecko-naučná a naučná literatura - encyklopedie, 
životopisná literatura, cestopisné příběhy
dobrodružné příběhy - román dobrodružně historický, 
utopický, cestopisný, vědeckofantastický, vlastnosti 
postav, filmové adaptace

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

pracuje s ukázkami spisovného a nespisovného jazyka rozvrstvení národního jazyka - spisovná čeština, 
obecná čeština, nářečí, slang, argot

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

rozliší slovo základové a odvozené, vyznačí slovotvorný 
základ

stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka), 
slovotvorný rozbor

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

odliší pohádku od pověsti pohádky - lidová a umělá, hlavní hrdinové, 
charakteristika postav, dramatická báchorka, filmová 
adaptace pohádky, nejvýznamnější čeští a světoví 
autoři pohádek
jazykověda a její složkyČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

používá slovníky pro určení významu slova
jazykové příručky a jejich používání

zvuková stránka slova a věty – přízvuk, melodie, důraz, 
tempo a pauza, hláska, písmeno, výslovnost, spodoba 
znělosti, ztráta znělosti, splývání hlásek v 
souhláskových skupinách
jednoduché komunikační žánry - inzerát, objednávka, 
zpráva, oznámení, SMS

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

volí vhodné zvukové jazykové prostředky pro určitý 
komunikační záměr

vypravování - dějová posloupnost, časová 
posloupnost, reprodukovaný děj, osnova, jazykové 
prostředky, vypravování podle obrázků, přímá a 
nepřímá řeč, interpunkce přímé řeči
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dopis - osobní a úřední
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

seznamuje se s regionálními pověstmi báje a pověsti - rozdíly mezi jednotlivými literárními 
útvary, ukázky bájí starověkého Řecka, Egypta, 
Mezopotámie, pověsti české i jiných národů, 
regionální, vybraní autoři bájí a pověstí
jazykověda a její složkyČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

seznamuje se s jazykovými příručkami
jazykové příručky a jejich používání

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

umí odlišit spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 
svých poznatků v komunikaci

jednoduché komunikační žánry - inzerát, objednávka, 
zpráva, oznámení, SMS

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

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu rozvrstvení národního jazyka - spisovná čeština, 
obecná čeština, nářečí, slang, argot

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

zvládá vyjadřování v běžných komunikačních situacích, 
účinně a kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo ni

jednoduché komunikační žánry - inzerát, objednávka, 
zpráva, oznámení, SMS

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

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova rozvrstvení národního jazyka - spisovná čeština, 
obecná čeština, nářečí, slang, argot
vypravování - dějová posloupnost, časová 
posloupnost, reprodukovaný děj, osnova, jazykové 
prostředky, vypravování podle obrázků, přímá a 
nepřímá řeč, interpunkce přímé řeči

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

sestavuje osnovy heslovitě i pomocí vět

popis - funkce popisu, druhy popisu, jazykové 
prostředky a postup při popisu, popis budovy, 
místnost, krajiny, postavy, jednoduchý popis 
pracovního postupu, odborné názvy

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

přednese vhodné básnické dílo poezie - verš, rým, rytmus, druhy rýmů, volný verš, 
aforismus, satira, lidová slovesnost

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

používá v mluveném projevu podle komunikačního 
záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo zvuková stránka slova a věty – přízvuk, melodie, důraz, 

tempo a pauza, hláska, písmeno, výslovnost, spodoba 
znělosti, ztráta znělosti, splývání hlásek v 
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souhláskových skupinách
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

popisuje jednotlivé kroky v časové posloupnosti popis - funkce popisu, druhy popisu, jazykové 
prostředky a postup při popisu, popis budovy, 
místnost, krajiny, postavy, jednoduchý popis 
pracovního postupu, odborné názvy

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

pozná základní znaky poezie poezie - verš, rým, rytmus, druhy rýmů, volný verš, 
aforismus, satira, lidová slovesnost

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

uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném 
projevu

rozvrstvení národního jazyka - spisovná čeština, 
obecná čeština, nářečí, slang, argot

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

sestaví jednoduchý návod pro práci s různými 
pracovními nástroji a pomůckami

popis - funkce popisu, druhy popisu, jazykové 
prostředky a postup při popisu, popis budovy, 
místnost, krajiny, postavy, jednoduchý popis 
pracovního postupu, odborné názvy
pohádky - lidová a umělá, hlavní hrdinové, 
charakteristika postav, dramatická báchorka, filmová 
adaptace pohádky, nejvýznamnější čeští a světoví 
autoři pohádek
bajka jako literární dílo, personifikace, alegorie, 
vybraní autoři bajek
báje a pověsti - rozdíly mezi jednotlivými literárními 
útvary, ukázky bájí starověkého Řecka, Egypta, 
Mezopotámie, pověsti české i jiných národů, 
regionální, vybraní autoři bájí a pověstí
próza s dětským hrdinou - próza, román, povídka, 
filmové adaptace, titulní hrdina, oblíbení autoři dětské 
prózy

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

stručně reprodukuje obsah přiměřeně složitého textu

dobrodružné příběhy - román dobrodružně historický, 
utopický, cestopisný, vědeckofantastický, vlastnosti 
postav, filmové adaptace

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

vyhledá v textu podstatná jména a určí jejich mluvnické 
kategorie, pracuje s abstraktními typy podstatných 
jmen, rozliší jména obecná a vlastní

podstatná jména - mluvnické kategorie, konkrétní, 
abstraktní, pomnožná, hromadná a látková, obecná a 
vlastní,
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ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru

sestavuje zprávu a oznámení jednoduché komunikační žánry - inzerát, objednávka, 
zpráva, oznámení, SMS

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

čte s porozuměním pohádky - lidová a umělá, hlavní hrdinové, 
charakteristika postav, dramatická báchorka, filmová 
adaptace pohádky, nejvýznamnější čeští a světoví 
autoři pohádek

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

rozlišuje slovní druhy slovní druhy a jejich určování

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

informuje o akcích a událostech, které se ho dotýkají jednoduché komunikační žánry - inzerát, objednávka, 
zpráva, oznámení, SMS

próza s dětským hrdinou - próza, román, povídka, 
filmové adaptace, titulní hrdina, oblíbení autoři dětské 
prózy

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

vnímá kladně charakterové vlastnosti dospělých a dětí

dobrodružné příběhy - román dobrodružně historický, 
utopický, cestopisný, vědeckofantastický, vlastnosti 
postav, filmové adaptace
procvičování tvarů podst. jmen podle vzorů, odchylky 
od pravidelného skloňování, názvy částí těla a jejich 
skloňování
přídavná jména - druhy, mluvnické kategorie, 
skloňování a procvičování pravopisu, jmenné tvary, 
stupňování
zájmena - druhy,tvary osobních zájmen, skloňování 
zájmen ukazovacích a přivlastňovacích, zájmeno jenž
číslovky - druhy, tvary, pravopis, skloňování
slovesa - tvary, mluvnické významy, podmiňovací 
způsob

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

upevňuje znalosti základních pravopisných jevů

větné členy - základní skladební dvojice, druhy 
podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem, 
pravopis koncovek příčestí
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

chápe na základě ukázek vztah ke zvířatům bajka jako literární dílo, personifikace, alegorie, 
vybraní autoři bajek

procvičování tvarů podst. jmen podle vzorů, odchylky 
od pravidelného skloňování, názvy částí těla a jejich 
skloňování
přídavná jména - druhy, mluvnické kategorie, 
skloňování a procvičování pravopisu, jmenné tvary, 
stupňování
zájmena - druhy,tvary osobních zájmen, skloňování 
zájmen ukazovacích a přivlastňovacích, zájmeno jenž
číslovky - druhy, tvary, pravopis, skloňování
slovesa - tvary, mluvnické významy, podmiňovací 
způsob

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

odůvodňuje ústně pravopisné jevy morfologické a 
lexikální

větné členy - základní skladební dvojice, druhy 
podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem, 
pravopis koncovek příčestí

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

reprodukuje text, vyhledává klíčová slova a shrne hlavní 
myšlenky

výpisky a výtah, hlavní myšlenky v textu

pohádky - lidová a umělá, hlavní hrdinové, 
charakteristika postav, dramatická báchorka, filmová 
adaptace pohádky, nejvýznamnější čeští a světoví 
autoři pohádek
próza s dětským hrdinou - próza, román, povídka, 
filmové adaptace, titulní hrdina, oblíbení autoři dětské 
prózy

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

volně reprodukuje filmové zpracování literárního díla, 
srovnává ztvárnění téhož tématu v literárním a 
filmovém zpracování

dobrodružné příběhy - román dobrodružně historický, 
utopický, cestopisný, vědeckofantastický, vlastnosti 
postav, filmové adaptace

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis vyhledá základní skladební dvojici větné členy - základní skladební dvojice, druhy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

52

Český jazyk a literatura 6. ročník

lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem, 
pravopis koncovek příčestí

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

stylizuje dopis soukromého i úředního charakteru dopis - osobní a úřední

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

orientuje se v tiskopisech, umí je vyplnit jednoduché tiskopisy – poštovní poukázka, podací 
lístek, telegram

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

rozliší podmět holý a nevyjádřený větné členy - základní skladební dvojice, druhy 
podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem, 
pravopis koncovek příčestí
jednoduché komunikační žánry - inzerát, objednávka, 
zpráva, oznámení, SMS
vypravování - dějová posloupnost, časová 
posloupnost, reprodukovaný děj, osnova, jazykové 
prostředky, vypravování podle obrázků, přímá a 
nepřímá řeč, interpunkce přímé řeči
popis - funkce popisu, druhy popisu, jazykové 
prostředky a postup při popisu, popis budovy, 
místnost, krajiny, postavy, jednoduchý popis 
pracovního postupu, odborné názvy
dopis - osobní a úřední

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

osvojuje si základní normy písemného vyjadřování

jednoduché tiskopisy – poštovní poukázka, podací 
lístek, telegram

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

na základě četby se seznamuje s dětskou literaturou próza s dětským hrdinou - próza, román, povídka, 
filmové adaptace, titulní hrdina, oblíbení autoři dětské 
prózy

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

upevňuje pravopis koncovek příčestí větné členy - základní skladební dvojice, druhy 
podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem, 
pravopis koncovek příčestí

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

orientuje se v základních literárních pojmech poezie - verš, rým, rytmus, druhy rýmů, volný verš, 
aforismus, satira, lidová slovesnost
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představitele
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

odlišuje větu jednoduchou a souvětí souvětí - počet vět v souvětí, VH a VV, grafické 
znázornění souvětí, spojovací výrazy, interpunkce 
souvětí

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

vyhledá spojky v textu, užívá je při spojování vět souvětí - počet vět v souvětí, VH a VV, grafické 
znázornění souvětí, spojovací výrazy, interpunkce 
souvětí

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

rozpozná jednoduché rozvíjející větné členy rozvíjející větné členy – přívlastek, předmět, 
příslovečné určení místa, času a způsobu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

dialogy ve dvojicích, ve skupinách - vedení dialogu, pravidla
komunikační dovednosti
mechanické zvládnutí kratších textů (báseň)

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
dovednosti pro učení a studium (práce s jazykovými příručkami, vytváření přehledů učiva, myšlenková mapa)

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
sloh - ukázky z denního tisku

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
sloh -  zpráva, oznámení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
práce s novinami a časopisy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (hry se slovy, jazykolamy atd.)

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
sloh - kritický přístup ke zpravodajství, jazykové prostředky

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost národů Evropy
  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

54

Český jazyk a literatura 7. ročník

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

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

pojmenuje části slova, tvoří slova příbuzná, odliší 
zkratky, zkratková slova a slova složená, osvojí si známé 
zkratky titulů

tvoření slov - slovní zásoba a způsoby jejího 
obohacování, tvoření slov odvozováním, skládáním, 
zkracováním, odvozování podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves, zkratky a zkratková slova

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

rozliší slova nadřazená, podřazená, souřadná, 
jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, 
homonyma, uvede příklady sousloví, rozezná metaforu 
a metonymii, vyhledá v textu odborná slova (termíny), 
rozliší slova domácí a přejatá

význam slov - slovo a sousloví, rčení, slova 
jednoznačná a mnohoznačná, termíny, synonyma, 
homonyma, antonyma, slova citově zabarvená

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

tvoří správně tvary obtížnějších zájmen zájmena - procvičování určování druhů a tvarů, 
skloňování zájmena jenž

základní větné členy holé, rozvité, několikanásobné, 
vyjádření podmětu různými slovními druhy, druhy 
přísudků

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

určí větné členy základní a rozvíjející

rozvíjející větné členy - přívlastek a jeho typy, 
předmět, příslovečné určení a jeho druhy, doplněk, 
přístavek

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

dokáže správně napsat velká písmena u vlastních jmen 
(u neznámých rozhodne pomocí slovníku)

psaní velkých písmen - procvičování a ověřování 
správného psaní

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

rozpozná typické příklady vlastních a nevlastních 
předložek

neohebné slovní druhy - jejich rozlišování a 
vyhledávání v textu, stupňování příslovcí, příslovečné 
spřežky, předložky vlastní a nevlastní, spojky souřadicí 
a podřadicí

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné rozliší spojky souřadící a podřadicí, dokáže je správně neohebné slovní druhy - jejich rozlišování a 
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tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

užít při tvorbě vět a souvětí vyhledávání v textu, stupňování příslovcí, příslovečné 
spřežky, předložky vlastní a nevlastní, spojky souřadicí 
a podřadicí
druhy vět podle postoje mluvčího, otázky doplňovací a 
zjišťovací
věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent

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

rozliší druhy vět podle postoje mluvčího, věty podle 
členitosti a druhy vedlejších vět

druhy vedlejších vět a jejich určování, tvoření, 
vyjádření větného členu VV a obráceně

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

odliší v písemném sdělení pomocí učitele a v diskusi se 
spolužáky fakta a hodnocení či názor autora

kritické čtení a naslouchání (analýza a hodnocení textu 
či promluvy)

popis - popis výrobků, pracovních postupů, 
uměleckých děl
charakteristika - charakteristika vnější a vnitřní, přímá 
a nepřímá, vystižení povahy člověka, jeho schopností, 
zájmů a zvláštností, využití rčení, přísloví, pořekadel
líčení - procvičování subjektivně zabarveného popisu
výtah - zpracování výtahu z odborného textu
žádost - formulování ústní a písemné žádosti
životopis - sestavení vlastního životopisu, 
strukturovaný životopis

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

podle svých schopnosti dokáže napsat gramaticky, 
kompozičně a věcně správně komunikáty podle zadání 
učitele

vypravování
literární druhy a žánry - poezie (lyrická, epická, píseň), 
román, povídka, letopis, kronika, literatura 
memoárová, životopisná, cestopisná, fejeton, 
anekdota, epigram, aforismus, divadlo, televize, film, 
comics

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

zařadí vybraná díla k literárnímu druhu a příslušnému 
žánru, uvede funkci daného žánru

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

dokáže zformulovat ústně i písemně své dojmy z vlastní 
četby, představení v divadle, kině či z adaptace 
literárního díla

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

interpretuje smysl díla interpretace literárního díla

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

rozliší s pomocí učitele a v diskusi skupiny subjektivní a 
objektivní sdělení a pozná komunikační záměr autora

kritické čtení a naslouchání (analýza a hodnocení textu 
či promluvy)

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

určí slovesný rod slovesný rod činný a trpný

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

správně píše čárku v souvětí podřadném rozlišování věty hlavní a vedlejší, spojovací výrazy, 
interpunkce

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

klade si při čtení otázky týkající se vnímání textu kritické čtení a naslouchání (analýza a hodnocení textu 
či promluvy)

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

užívá druhy příslovcí v základním stupni i stupňované 
podobě, rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše

neohebné slovní druhy - jejich rozlišování a 
vyhledávání v textu, stupňování příslovcí, příslovečné 
spřežky, předložky vlastní a nevlastní, spojky souřadicí 
a podřadicí

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

dokáže vyhledat odpovědi na své otázky v učebnici, 
odborné literatuře nebo na internetu

kritické čtení a naslouchání (analýza a hodnocení textu 
či promluvy)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

nauka o tvoření slov - dovednosti pro sdělování verbální a neverbální, dialog jako základ komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

komunikace a sloh - vztah člověka k přírodě, ochraně životního prostředí, ohroženým živočichům a rostlinám
  

Český jazyk a literatura 8. ročník

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

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

dokáže rozlišit základní literární druhy a žánry a uvést 
jejich výrazné představitele

vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

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

má přehled o vývoji literatury na našem území do doby 
národního obrození

vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

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

dokáže vyhledat informace a zpracovat výklad 
(prezentaci) o životě a díle autora

vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza
charakteristika literární postavy - rozlišování 
charakteristiky vnější a vnitřní

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

umí využít poznatků o jazyce a stylu ke správnému 
písemnému projevu i k vlastnímu tvořivému psaní

líčení
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jednoduchý výklad
výtah
jednoduchá úvaha
jednoduchý výkladČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 

fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji

snaží se ověřovat si fakta pomocí otázek nebo 
porovnáním s dostupnými informačními zdroji jednoduchá úvaha

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

dokáže rozlišit spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití ve vhodné komunikační situaci

obecné výklady o jazyce - rozdělení jazyků, slovanské 
jazyky, útvary českého jazyka a jazyková kultura, 
spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, slang, argot

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

vnímá základní rysy individuálního stylu autora vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

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

rozliší charakteristiku vnější, vnitřní, přímou, nepřímou charakteristika literární postavy - rozlišování 
charakteristiky vnější a vnitřní

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo

umí reprodukovat přečtený text a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla

vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých využívá své literární zážitky k vlastnímu tvořivému psaní líčení
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schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie

jednoduchá úvaha

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

chápe podstatu romantismu vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

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

dokáže odlišit subjektivní a objektivní sdělení líčení

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

rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby

obohacování slovní zásoby - procvičování různých 
způsobů tvoření

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

vyjádří prožitky z psaného textu vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

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

běžně užívaná cizí slova vyslovuje spisovně, dokáže je 
napsat a nahradit slovy domácími

slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis - přejímání 
slov, vyhledávání slov cizího původu v textu, 
nahrazování slovy domácími, psaní a výslovnost 
frekventovaných obecných jmen a cizích jmen 
vlastních

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

rozumí touze národů po svobodě, svébytnosti, úloze 
národního jazyka v poezii, próze, divadle

vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
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humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

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

rozumí důležitosti odkazu národního obrození vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

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

tvoří spisovné tvary slov tvarosloví - skloňování přejatých slov a cizích jmen, 
skloňování podle typu "idea"

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

uvědomuje si potřebu kritického pohledu na společnost vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

využívá každodenní verbální a neverbální komunikaci 
jako nástroj jednání v různých situacích ve vztahu k 
druhým

souhrnné poučení o slohu - různé slohové postupy a 
útvary, třídění informací

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

samostatně pracuje s jazykovými příručkami slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis - přejímání 
slov, vyhledávání slov cizího původu v textu, 
nahrazování slovy domácími, psaní a výslovnost 
frekventovaných obecných jmen a cizích jmen 
vlastních
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ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře

pojmenuje základní znaky realismu vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

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

umí správně utvořit spisovné tvary sloves a vědomě jich 
používá ve svém ústním a písemném projevu

slovesný vid - jeho určování, vidové dvojice

charakteristika literární postavy - rozlišování 
charakteristiky vnější a vnitřní
líčení
jednoduchý výklad
výtah

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

prakticky využívá osvojené slohové útvary

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

ovládá pravopis lexikální, morfologický, syntaktický slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis - přejímání 
slov, vyhledávání slov cizího původu v textu, 
nahrazování slovy domácími, psaní a výslovnost 
frekventovaných obecných jmen a cizích jmen 
vlastních

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

umí rozlišit významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí

skladba - věta jednoduchá, souvětí (opakování a 
procvičování učiva), souvětí podřadné a souřadné, 
procvičování druhů VV, významové poměry mezi 
souřadně spojenými VH, souřadnými VV a 
několikanásobnými větnými členy, určování 
významových poměrů, spojovací výrazy, interpunkce v 
souvětí

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

využívá český jazyk ke zpracování informací a prezentaci 
postojů a názorů

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

jednoduchá úvaha

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

užívá základní pravidla veřejné komunikace souhrnné poučení o slohu - různé slohové postupy a 
útvary, třídění informací

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

pozná ve větě doplněk skladba - věta jednoduchá, souvětí (opakování a 
procvičování učiva), souvětí podřadné a souřadné, 
procvičování druhů VV, významové poměry mezi 
souřadně spojenými VH, souřadnými VV a 
několikanásobnými větnými členy, určování 
významových poměrů, spojovací výrazy, interpunkce v 
souvětí

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře

orientuje se v základních literárních směrech konce 19. 
století

vývoj literatury na našem území - období před 
vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

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

rozlišuje druhy vět vedlejších skladba - věta jednoduchá, souvětí (opakování a 
procvičování učiva), souvětí podřadné a souřadné, 
procvičování druhů VV, významové poměry mezi 
souřadně spojenými VH, souřadnými VV a 
několikanásobnými větnými členy, určování 
významových poměrů, spojovací výrazy, interpunkce v 
souvětí

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich chápe realismus v próze a dramatu jako zdroj informací vývoj literatury na našem území - období před 
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významné představitele v české a světové literatuře o životě v 19. století vznikem česky psané literatury, počátky a rozvoj česky 
psané literatury, vrcholné období středověké české 
literatury a doba husitská, literatura období 
humanismu a renesance, barokní česká literatura, 
literatura a divadlo v období národního obrození, 
literatura druhé poloviny 19. století (májovci, 
ruchovci, lumírovci), realistická próza

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

sloh - analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

obecné výklady o jazyce - jazykové chyby v médiích a letácích
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

komunikace a sloh - reklamní slogany
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, využívání jazyků jako nástroje dorozumívání a celoživotního vzdělávání
  

Český jazyk a literatura 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
slovní zásoba a význam slova - slovo a sousloví, věcné 
významy slov rozvoj slovní zásoby a její 
jádro,významové vztahy mezi slovy (synonyma, 
homonyma, antonyma),rozvrstvení slovní zásoby, 
odborné názvy, slova domácí a cizí

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

dokáže rozlišit a příklady v textu doložit nejdůležitější 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpozná přenesená pojmenování

nauka o tvoření slov - stavba slova, způsoby tvoření 
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slov
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

třídí správně slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich užívá ve vhodné komunikační situaci

tvarosloví

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

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě jazykových 
projevů podle komunikační situace

skladba - stavba věty a souvětí, věty podle postoje 
mluvčího, věty jednočlenné, dvojčlenné a větný 
ekvivalent, věta jednoduchá a souvětí, tvoření věty a 
souvětí, mluvnický zápor, skladební dvojice, věta 
hlavní a vedlejší, řídící a závislá, souvětí souřadné a 
podřadné, druhy vedlejších vět, významové poměry 
mezi souřadně spojenými VH, VV a větnými členy, řeč 
přímá a nepřímá, samostatný větný člen, oslovení, 
vsuvka, věta neúplná, pořádek slov v české větě

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

rozezná spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití

obecné výklady o jazyce - projev mluvený a psaný, 
jazyk, rozdělení jazyků, řeč, útvary českého jazyka, 
jazykověda a její disciplíny, jazyková kultura
výklad
popis - pracovního postupu, uměleckého díla, 
subjektivně zabarvený
vypravování - běžná komunikace, vlastní tvorba, 
umělecká literatura
úvaha
proslov

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

dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev a vhodně 
užít spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru

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

umí určit základní literární druhy a žánry a uvést výrazné 
představitele

světová literatura období renesance, klasicismu, 
romantismus a realismu, česká literatura 1. pol. 20. 
století (poezie, próza, drama), odraz války v české a 
světové literatuře, česká literatura 2. pol. 20.stol. 
(poezie, próza, divadlo, film), výběr z tvorby 
současných českých a světových autorů

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

odlišuje ve čteném či slyšeném projevu fakta od názorů, 
hodnocení, porovnává s dostupnými informačními zdroji

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

funkční styly

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

umí použít zápor skladba - stavba věty a souvětí, věty podle postoje 
mluvčího, věty jednočlenné, dvojčlenné a větný 
ekvivalent, věta jednoduchá a souvětí, tvoření věty a 
souvětí, mluvnický zápor, skladební dvojice, věta 
hlavní a vedlejší, řídící a závislá, souvětí souřadné a 
podřadné, druhy vedlejších vět, významové poměry 
mezi souřadně spojenými VH, VV a větnými členy, řeč 
přímá a nepřímá, samostatný větný člen, oslovení, 
vsuvka, věta neúplná, pořádek slov v české větě

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

orientuje se v základních literárních směrech a uvede 
hlavní představitele

světová literatura období renesance, klasicismu, 
romantismus a realismu, česká literatura 1. pol. 20. 
století (poezie, próza, drama), odraz války v české a 
světové literatuře, česká literatura 2. pol. 20.stol. 
(poezie, próza, divadlo, film), výběr z tvorby 
současných českých a světových autorů

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

dokáže porovnat různá zpracování téhož tématu světová literatura období renesance, klasicismu, 
romantismus a realismu, česká literatura 1. pol. 20. 
století (poezie, próza, drama), odraz války v české a 
světové literatuře, česká literatura 2. pol. 20.stol. 
(poezie, próza, divadlo, film), výběr z tvorby 
současných českých a světových autorů

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

dokáže vyhledat informace v knihovně a jiných 
informačních zdrojích

světová literatura období renesance, klasicismu, 
romantismus a realismu, česká literatura 1. pol. 20. 
století (poezie, próza, drama), odraz války v české a 
světové literatuře, česká literatura 2. pol. 20.stol. 
(poezie, próza, divadlo, film), výběr z tvorby 
současných českých a světových autorů

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

mediální sdělení čte kriticky, rozumí grafickým 
záznamům dat

kritické a prožitkové čtení

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

dokáže ústně i písemně zformulovat dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového přestavení

světová literatura období renesance, klasicismu, 
romantismus a realismu, česká literatura 1. pol. 20. 
století (poezie, próza, drama), odraz války v české a 
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světové literatuře, česká literatura 2. pol. 20.stol. 
(poezie, próza, divadlo, film), výběr z tvorby 
současných českých a světových autorů
slovní zásoba a význam slova - slovo a sousloví, věcné 
významy slov rozvoj slovní zásoby a její 
jádro,významové vztahy mezi slovy (synonyma, 
homonyma, antonyma),rozvrstvení slovní zásoby, 
odborné názvy, slova domácí a cizí

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

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

nauka o tvoření slov - stavba slova, způsoby tvoření 
slov

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

umí rozlišit významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí

skladba - stavba věty a souvětí, věty podle postoje 
mluvčího, věty jednočlenné, dvojčlenné a větný 
ekvivalent, věta jednoduchá a souvětí, tvoření věty a 
souvětí, mluvnický zápor, skladební dvojice, věta 
hlavní a vedlejší, řídící a závislá, souvětí souřadné a 
podřadné, druhy vedlejších vět, významové poměry 
mezi souřadně spojenými VH, VV a větnými členy, řeč 
přímá a nepřímá, samostatný větný člen, oslovení, 
vsuvka, věta neúplná, pořádek slov v české větě

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

orientuje se v jazykových disciplínách obecné výklady o jazyce - projev mluvený a psaný, 
jazyk, rozdělení jazyků, řeč, útvary českého jazyka, 
jazykověda a její disciplíny, jazyková kultura

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

odlišuje spisovný a nespisovný projev obecné výklady o jazyce - projev mluvený a psaný, 
jazyk, rozdělení jazyků, řeč, útvary českého jazyka, 
jazykověda a její disciplíny, jazyková kultura
slovní zásoba a význam slova - slovo a sousloví, věcné 
významy slov rozvoj slovní zásoby a její 
jádro,významové vztahy mezi slovy (synonyma, 
homonyma, antonyma),rozvrstvení slovní zásoby, 
odborné názvy, slova domácí a cizí

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

pracuje samostatně s jazykovými příručkami

nauka o tvoření slov - stavba slova, způsoby tvoření 
slov

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických dokáže se orientovat ve složitých souvětích skladba - stavba věty a souvětí, věty podle postoje 
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jednotek ve větě a v souvětí mluvčího, věty jednočlenné, dvojčlenné a větný 
ekvivalent, věta jednoduchá a souvětí, tvoření věty a 
souvětí, mluvnický zápor, skladební dvojice, věta 
hlavní a vedlejší, řídící a závislá, souvětí souřadné a 
podřadné, druhy vedlejších vět, významové poměry 
mezi souřadně spojenými VH, VV a větnými členy, řeč 
přímá a nepřímá, samostatný větný člen, oslovení, 
vsuvka, věta neúplná, pořádek slov v české větě

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

uvědomuje si důležitost jazykové kultury obecné výklady o jazyce - projev mluvený a psaný, 
jazyk, rozdělení jazyků, řeč, útvary českého jazyka, 
jazykověda a její disciplíny, jazyková kultura

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

zvuková stránka jazyka - hlásky a hláskové skupiny, 
větný přízvuk, melodie

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

vhodně užívá verbálních a nonverbálních prostředků 
řeči

diskuse

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

skladba - stavba věty a souvětí, věty podle postoje 
mluvčího, věty jednočlenné, dvojčlenné a větný 
ekvivalent, věta jednoduchá a souvětí, tvoření věty a 
souvětí, mluvnický zápor, skladební dvojice, věta 
hlavní a vedlejší, řídící a závislá, souvětí souřadné a 
podřadné, druhy vedlejších vět, významové poměry 
mezi souřadně spojenými VH, VV a větnými členy, řeč 
přímá a nepřímá, samostatný větný člen, oslovení, 
vsuvka, věta neúplná, pořádek slov v české větě

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

zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický a 
syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí

pravopis - lexikální, tvaroslovný a skladební, vlastní 
jména

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

vnímá manipulativní komunikaci v médiích a zaujímá k 
ní kritický postoj

obecné výklady o jazyce - projev mluvený a psaný, 
jazyk, rozdělení jazyků, řeč, útvary českého jazyka, 
jazykověda a její disciplíny, jazyková kultura

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, užívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně výklad
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Český jazyk a literatura 9. ročník

jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci

popis - pracovního postupu, uměleckého díla, 
subjektivně zabarvený
charakteristika
vypravování - běžná komunikace, vlastní tvorba, 
umělecká literatura
úvaha

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

správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s 
textem

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

umí reprodukovat přečtený text a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla

světová literatura období renesance, klasicismu, 
romantismus a realismu, česká literatura 1. pol. 20. 
století (poezie, próza, drama), odraz války v české a 
světové literatuře, česká literatura 2. pol. 20.stol. 
(poezie, próza, divadlo, film), výběr z tvorby 
současných českých a světových autorů

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

komunikuje výstižně, kultivovaně, užívá vhodné jaz. 
prostředky pro danou situaci

proslov

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

výklad

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

kritické a prožitkové čtení

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

formuluje hlavní myšlenky textu, vyhledává klíčová 
slova, vytváří stručné poznámky

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

osvojí si pravidla diskuse, zapojuje se do ní, řídí ji diskuse

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

dbá pravidel dialogu a zásad komunikace diskuse
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Český jazyk a literatura 9. ročník

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

rozlišuje vybrané publicistické útvary
funkční styly
výklad
popis - pracovního postupu, uměleckého díla, 
subjektivně zabarvený
charakteristika
vypravování - běžná komunikace, vlastní tvorba, 
umělecká literatura

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

zvládne kultivovanou úpravu slohových prací

úvaha
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
sloh - kritický odstup od mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
sloh - analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí
   

5.2 Anglický jazyk

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

Celkem

0 0 3 3 3 3 3 3 3 21
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Žáci si postupně uvědomují důležitost jazykového vzdělávání a jsou motivováni k dalšímu studiu cizích 

jazyků, které slouží především jako předpoklad pro komunikaci v Evropě a ve světě. Žáci průběžně hodnotí 
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Název předmětu Anglický jazyk
své kompetence v cizích jazycích a individuálně si stanovují další cíle a nesou spoluzodpovědnost za své 
vzdělání.
3. – 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie předmětu
Jsou zaměřeny na rozvoj poslechových a řečových dovedností, na porozumění anglickému jazyku, tak aby 
se žák dokázal zapojit do jednoduchých rozhovorů, přečíst a porozumět a napsat jednoduchý text s 
použitím jednoduchých vět a slovních spojení a to vše za použití slovní zásoby probíraných tematických 
okruhů. Na konci každé lekce žák vypracovává test, který mu slouží k sebereflexi a k autoevaluaci, zároveň 
slouží učiteli jako zpětná vazba k tomu, jak žák zvládl učivo, a případně k detekování individuálních 
problémů žáka.
Formy realizace:
- za pomoci příběhů se žáci seznamují s přirozenými jazykovými strukturami a jednoduchými každodenními 
frázemi
- zvukové nahrávky doplněné ilustracemi napomáhají porozumění mluvenému slovu
- dramatizace situací a příběhů
- říkanky a písničky
- jazykové hry
- rozhovory
- využívání skutečných předmětů a dalších vizuálních pomůcek a podnětů (výukové softwary a videa)
- tvorba portfolia
- projektové úkoly, které jsou tematicky zaměřené na žáka a jeho okolí
- další formy práce (soutěže v recitaci, ve zpěvu, Evropský den jazyků atd.)
- skupinová výuka
- týmová práce
Vzdělávání v daném předmětu směřuje k těmto cílům:
- pochopení základů lexikálního principu pravopisu v anglickém jazyce
- schopnosti komunikace v anglickém jazyce (vnímání mluveného a psaného projevu, dialogu)
- seznámení se s kulturou jiného státu
- rozvoj schopnosti interakce v běžných každodenních situacích
2. stupeň
Anglický jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů 
vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového 
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Název předmětu Anglický jazyk
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žákům se poskytují kromě základní slovní zásoby také 
podmínky pro vznik čtenářských dovedností a především rozumových schopností pro rozlišení grafické a 
mluvené podoby jazyka, na nichž se následně osvojuje schopnost psát. Důraz je kladen např. na čtení s 
porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Soustavně dochází k osvojování citu pro melodii 
jazyka (vyprávění, písně, atd.), což je nezbytně nutné k porozumění mluvené obdoby jazyka. Zvláštní 
pozornost je věnována komunikaci, která je jedním s předních cílů výuky.
Metody a formy práce
Výuka gramatiky v anglickém jazyce začíná většinou po osvojení příslušné látky v mateřském jazyce (slovní 
druhy, časování sloves, atd.), což prověří vyučující daného předmětu. Jsou uplatňovány metody podporující 
tvořivost, samostatnost (individuální úkol), párová (dvojice) a skupinová spolupráce v kolektivu. Metody a 
formy práce jsou z ohledem na danou situaci efektivně střídány.  Poslechové cvičení, písemné práce (testy, 
slohové práce), četba, konverzace jsou účelně střídány. Aktivizační metoda (uplatnění vlastní zkušenosti 
žáka), sebereflexe, referáty, soutěže, hry a dramatizace, práce s mapami (gramatickými, politickými, 
zeměpisnými aj.), použití audia, videa, PC programů pro výuku cizího jazyka. Důraz při osvojování látky je 
kladen nejen na její důsledné opakované procvičování, moderní komunikaci (internet, literatura, různorodé 
učebnice a slovníky, modelové situace, atd.), ale také na domácí přípravu žáka, přičemž samostatná výuka i 
příprava žáka může být vedena nejen ve třídě, ale i mimo ni.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
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 řešení problémů:
Učitel
- zařazuje do vyučování pátrací aktivity, kdy žák může mluvit pouze anglicky (žák potom doplňuje dotazníky 
na základě ústně zjištěných informací)
- navozuje problémové situace z reálného života a tím podporuje rozvoj slovní zásoby žáků a učí je v dané 
situaci vhodně reagovat, před prázdninami motivuje žáka k využití - angličtiny na dovolené
- zařazuje do výuky soutěže
- zařazuje do výuky texty s mezerami, které má žák doplnit
- vede žáka ke schopnosti slovně opsat věc, myšlenku či situaci
- umožňuje žákům odhadovat pokračování čteného textu na základě nabízených obrázků a vytvářet tak 
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Název předmětu Anglický jazyk
hypotézy a předpoklady
- klade důraz na analýzu (porovnávání, zjištění shod a odlišností) různých situací
- zadává takové úkoly, při kterých jsou žáci nuceni vyhledat informace i z jiných zdrojů, ne pouze z učebnice
- pravidelně po každé lekci zadává žákům úkoly a témata pro vypracování projektů, při kterých žáci 
využívají i znalosti z jiných předmětů
Žák
- řeší jednoduché problémové situace v simulovaném cizojazyčném prostředí
- nebojí se mluvit anglicky s cizími lidmi (např. při nákupech, objednávání jídla, na nádraží, ubytování, 
orientaci v cizím městě, atd.)
- učí se jinými slovy opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba
- učí se zvládat cizojazyčné pokyny v materiálech, se kterými pracuje
- učí se vyhledávat informace z různých zdrojů, vyhodnocovat je a zpracovávat
- v praxi si ověřuje svůj pokrok ve výuce
Kompetence k učení:
Učitel
- předkládá žákovi látku propojeně, systematicky a v souvislostech, s ohledem na mezipředmětové vztahy
- podporuje samostatnost, tvořivost a motivaci
- používá vhodné pomůcky a názorné příklady
- dle potřeby uplatňuje individuální přístup k žákovi
- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby
Žák
- vyhledává informace 
- osvojuje si efektivní strategie vedoucí k zvládnutí cizího jazyka 
- pracuje samostatně doma na rozvoji daného tématu
- správně se orientuje v učebnicích a dalších materiálech - slovníky, doplňkové texty, časopisy, atd. 
- osvojuje si pokyny a termíny související s jednotlivými typy cvičení a textů, učí se ovládat abecedu a 
hledání v abecedním seznamu
- učí se samostatné práci s materiály podporujícími výuku cizího jazyka - slovníky, gramatickými příručkami
- učí se vyhledávat zadaná témata v cizojazyčných časopisech nebo na internetu 
- učí se pracovat samostatně, systematicky a cílevědomě
- učí se odhadovat význam neznámých výrazů podle známých a dříve osvojených, orientovat se v novém 
neznámém textu poslechovém či čteném - nezbytné pro komunikaci
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Kompetence komunikativní:
Učitel
- mluví co nejvíce na žáka anglicky (pokyny, otázky, jednoduchá konverzace)
- zajistí žákovi častý poslech nahrávek rodilými mluvčími
- motivuje žáka ke konverzaci na cestách a předem tyto situace ve výuce simuluje
- vytváří modelové situace a vede žáka k jejich řešení
- pomocí cvičení i četby literatury rozšiřuje slovní zásobu žáka
- vede žáka ke gramaticky, výslovnostně, intonačně a moderně správné tvorbě větných celků
Žák
- vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- učí se porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce, umět zformulovat jednoduché myšlenky 
anglicky, rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém       
  jazyce, využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu
- se snaží vyjadřovat samostatně svůj názor, svoje mínění, myšlenky
- tvoří jednoduché dialogy, vypráví jednoduchý příběh
- reprodukuje vyslechnuté texty a využívá je k dalšímu ústnímu či písemnému projevu
- pracuje s texty zpráv, mailů, vzkazů, zákazů a příkazů, pokynů k užívání, receptů atd.
- napíše krátký dopis, blahopřání, inzerát, SMS
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- simuluje reálné situace - jak požádat o pomoc, radu či naopak ji poskytnout
- vede žáka k podílení se na společném úkolu při skupinové práci
- aplikuje individuální i skupinovou formu práce
- podporuje integraci žáků s poruchami učení i jinak handicapované 
- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům
- kontroluje kulturní úroveň komunikace (úcta, zdvořilost, naslouchání druhým, atd.)
- analyzuje situace lidského chování
- respektuje intelektové, věkové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
- posiluje sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka
- podporuje spoluúčast žáka na výuce
Žák
- učí se pracovat samostatně nebo ve dvojici
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- spolupracuje ve skupině
- učí se v simulovaných jednoduchých situacích vyžádat nebo poskytnout pomoc nebo radu
- učí se dodržovat termíny splnění úkolů
- učí se dosahovat osobního maxima a pomáhat slabším
Kompetence občanské:
Učitel 
- vede žáka ke sledování reálií (video, audio, literatura), ke čtení cizojazyčných časopisů a čerpání informací 
o životě v jiných zemích
- podporuje pozitivní vztah ke kultuře a historii (ochrana kulturního dědictví, atd.)
- analyzuje texty o rodné zemi, její historii i současnosti
- vede žáky k zodpovědnosti za vlastní učení
- zadává žákům úkoly vztahující se k situacím každodenního života
- povzbuzuje žák, aby ke spolupráci přijímali ostatní žáky a nikoho neodmítali
- zařazuje do výuky témata týkající se života v anglicky mluvících zemích a vede žáky k respektování kultury 
jiných národů
Žák
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice
- získává představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnává je se zvyky našimi
- v simulované situaci se snaží seznámit cizince s naší zemí, s památkami, kulturou, s městem, v němž žije, 
se školou, rodinou 
- vytváří plakáty s náměty boje proti kouření a drogám, o ohrožených druzích zvířat, o zdravém způsobu 
života, atd.
- učí se zodpovědnosti za vlastní projevy a činy
Kompetence pracovní:
Učitel
- vede žáka k samostatnému vyhledávání informací, neznámých výrazů a jejich dalších významů
- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost, pořádek a odpovědnost
- kontroluje samostatné práce žáka
- oceňuje snahu a pracovitost žáka
- zadává úkoly, při nichž žáci projeví svou iniciativu, znalosti, představivost a také schopnosti spolupracovat 
s ostatními
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-  vyžaduje od žáků hodnocení vlastní práce a osobního pokroku v učení
Žák
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
- se učí samostatně pracovat s různými druhy slovníků a dalšími materiály podporujícími výuku cizího jazyka
- se učí vyhledávat zadaná témata v cizojazyčných časopisech nebo na internetu 
- se učí pracovat samostatně, systematicky a cílevědomě

  

Anglický jazyk 3. 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
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

pozdravy

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

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje 
na ně verbálně i neverbálně

pokyny ve škole a doma

pokyny ve škole a doma
osobní údaje

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

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

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

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

tázací zájmena

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

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu

dotazy a krátké odpovědi
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Anglický jazyk 3. ročník

sloveso „být“ v kladné větě a otázceCJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení množné číslo podstatných jmen

přídavná jména
sloveso „mít“ v otázce a odpovědi

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy

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

umí pozdravit a rozloučit se pozdravy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
  

Anglický jazyk 4. 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
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

slovní zásoba z tematických celků

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

tvorba množného čísla podstatných jmen, 
přivlastňovací a ukazovací zájmena, určení polohy 
předmětů

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se 
vztahem k osvojovaným tématům

reakce na otázky, čas a směr, cesta

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 

rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických 
materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a 

odlišnosti českého a anglického slovosledu
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Anglický jazyk 4. ročník

tématům využívá je při své práci. poslech a sledování, práce s internetem, chápání slov 
v kontextu

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu

čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty 
obsahující známou slovní zásobu

četba textu z učebnice, fonetický zápis, vázání slov, 
znělost, neznělost (základní slovní zásoba)

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a 
vytvoří odpověď na otázku

četba textu z učebnice, fonetický zápis, vázání slov, 
znělost, neznělost (základní slovní zásoba)

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

používá dvojjazyčný slovník pořádek slov ve větě, synonyma, antonyma, kontext, 
popis místa

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché 
písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, 
vyplní své základní údaje do formulářů

pořádek slov ve větě, synonyma, antonyma, kontext, 
popis místa

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu a jednoduché konverzace

reprodukce čteného a slyšeného textu

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu reprodukce čteného a slyšeného textu

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

tvorba otázky a záporu

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a 
rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne 
požadovanou informaci

pravidla komunikace v běžných každodenních 
situacích - pozdrav, poděkování, představení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
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Anglický jazyk 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
slovní zásoba z tematických celkůCJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se 
vztahem k osvojovaným tématům jednoduchá sdělení, omluva, žádost, popis umístění, 

určení předmětu ve třídě
poslech a sledování, práce s internetem, chápání slov 
v kontextu

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických 
materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a 
využívá je při své práci. odvození významu slova z kontextu

četba autentického textu - volný překladCJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu

čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty 
obsahující známou slovní zásobu reprodukce čteného a slyšeného textu

četba autentického textu - volný překladCJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a 
vytvoří odpověď na otázku porovnání zvyků a tradic v ČR a v anglicky mluvících 

zemích
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu

používá dvojjazyčný slovník četba autentického textu

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů pořádek slov ve větě, synonyma, antonyma, kontext, 
popis místa

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché 
písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, 
vyplní své základní údaje do formulářů tvoření slov, slova stejného a opačného významu, 

význam slov v kontextu

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu a jednoduché konverzace

četba autentického textu, četba pohádek
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Anglický jazyk 5. ročník

osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu reprodukce čteného a slyšeného textu

tvorba otázky a záporu
vypravovat a zahrát pohádku, hrát hru slovní zásoba z 
tematických celků

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a 
rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne 
požadovanou informaci

jednoduchý dialog na dané téma
tvorba množného čísla podstatných jmen, 
přivlastňovací a ukazovací zájmena, určení polohy 
předmětu

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře písemně zaznamená jednoduchý text

písemné údaje o vlastní osobě
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

je schopen vést jednoduchý rozhovor reakce na otázky, čas a směr, cesta

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
  

Anglický jazyk 6. 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
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Anglický jazyk 6. ročník

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

chápe informace v jednoduchých poslechových textech, 
jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

poslechové texty ke konverzačním tématům

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

chápe obsah jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 
témat

konverzace na probíraná témata, předložky, vazba 
there is/there are, can, to be, to have

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

se dotáže na základní informace a adekvátně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích

tvoření otázek v přítomném čase průběhovém a 
prostém ke konverzačním tématům, odpovědi na 
otázky

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

hovoří o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a 
dalších osvojovaných tématech

moje rodina, můj pokoj, náš dům, město, moji 
kamarádi, oblečení, sporty, škola, režim dne, svátky a 
oslavy, zvířata

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

sděluje jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života

popis osob, míst a věcí každodenního života, 
jednoduchý popis události, jednoduché vypravování 
příběhu

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

zjistí požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech

četba jednoduchých autentických textů (využití 
časopisů a dalších materiálů) a vyhledávání informací v 
nich

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

chápe krátké a jednoduché texty, vyhledá v nich 
požadované informace

četba krátkých jednoduchých textů, využití různých 
typů slovníků, vyhledávání informací

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše základní údaje o sobě ve formuláři vyplňování jednoduchých dotazníků o sobě, 
přihlašování do sportovního klubu, vyplňování 
formulářů

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

sestaví a napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

psaní jednoduchých textů, které se týkají žáka, jeho 
rodiny, školy, volného času, oblékání, každodenního 
života

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení zareaguje na jednoduché písemné sdělení odpověď na písemné sdělení, omluva, žádost, krátký 
dopis

  

Anglický jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
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Anglický jazyk 7. ročník

• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

vypráví o své rodině, prázdninách, cestování, jídle, 
režimu dne

moje rodina, prázdniny, cestování, denní rutina, jídlo a 
nápoje, pracovní postup při přípravě jídla podle 
receptu, moje vlast, Velká Británie, počasí, Spojené 
státy americké

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

sestaví a napíše jednoduché texty o své rodině, 
prázdninách

psaní pohlednic a dopisů (emailů) z dovolené

minulý čas prostý, tvoření otázek a odpovědí
objednávání jídla v restauraci, nakupování, jaké bylo 
(je) počasí

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

se dotáže na základní informace a vhodně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích

stupňování přídavných jmen
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

sděluje jednoduchý příběh nebo zážitek vyprávění příběhů a zážitků, popisování událostí, 
obměny rozhovorů na různá probíraná témata

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

chápe krátké a jednoduché texty, vyhledá v nich 
požadované informace

četba textů o reáliích Velké Británie, USA a dalších 
zemí, o dovolené, o původu potravin, četba pohádek

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

zjistí požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech

četba z časopisů a vyhledávání informací

  

Anglický jazyk 8. ročník

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

• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

hovoří o trávení volného času, televizních programech, 
filmech, filmovém natáčení, filmových hrdinech, o 
rodinném životě, kamarádech, nebezpečných situacích a 
dalších probíraných okruzích

trávení volného času, televizní programy, filmové 
natáčení, filmoví hrdinové, moje oblíbené filmy, 
divadelní hry ve starověku, seznamování s novými 
kamarády, moje širší rodina, rodinný život ve Velké 
Británii, migrace zvířat, vesmír, sluneční soustava, 
doprava, časová pásma a rozdíly mezi jednotlivými 
částmi světa, nebezpečné situace, historie Velké 
Británie

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

se dotáže na základní informace a vhodně reaguje v 
různých situacích

předložky, využití v rozhovorech a písemných 
sděleních

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

chápe informace v jednoduchých poslechových textech, 
jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

poslech textů k probíraným tématům, rozšiřování 
slovní zásoby, porozumění informacím

budoucí čas - going to, tvoření příslovcí - využití v 
rozhovorech a písemných sděleních o plánech do 
budoucnosti

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

sestaví a napíše jednoduché texty týkající se 
probíraných okruhů

budoucí čas (will), využití v rozhovorech a písemných 
sděleních

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

chápe krátké a jednoduché texty, vyhledá v nich 
požadované informace

četba textů k probíraným tématům, vyhledávání 
požadovaných informací

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

sděluje jednoduchý příběh či událost, popíše místa, 
osoby a zážitky

minulý čas průběhový, využití v rozhovorech a 
písemných sděleních

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení zareaguje na jednoduché písemné sdělení návrhy (making suggestions), využití v rozhovorech a 
písemných sděleních

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

život Evropanů a styl života v evropských rodinách
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Anglický 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
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

hovoří o běžných záležitostech a tématech, které se 
dotýkají jeho života

získávání zkušeností, znečišťování životního prostředí 
a pokusy o nápravu, hrdinové Velké Británie, hudba, 
zdraví a nemoci, činnost policie, hasičů, záchranné 
služby a pobřežní hlídky, povídání o budoucnosti, 
povídání o archeologických nálezech, materiály, 
oblečení, historie Velké Británie, filmy, čtenářské 
zvyklosti, informační a komunikační technologie
předpřítomný časCJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního života
sděluje jednoduchý příběh, událost nebo zážitek

čtení a vyprávění příběhů (story telling)
měl bys / neměl bys (should/shouldn´t)
musíš / nesmíš / nemusíš (must / mustn´t / don´t have 
to))
vazba "used to"
slovesa a předložky

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

chápe krátké a jednoduché texty, vyhledá v nich 
požadované informace

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

sestaví a napíše jednoduché texty, které se týkají 
probíraných témat

psaní krátkých sdělení o probíraných tématech

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše o sobě základní údaje, je schopen doplnit údaje 
do formuláře

vyplňování formulářů a tabulek

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
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5.3 Německý jazyk

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
   Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk se vyučuje jako povinný předmět v 7. - 9. ročníku.

Je vyučován v běžné nebo počítačové učebně, k dispozici jsou učebny s interaktivní tabulí. Při výuce jsou 
využívány různé formy práce. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Cíle:
- poskytnutí jazykového základu pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa
- snaze odbourávat jazykové bariéry
- poznání způsobu života a kultury jiné mentality lidí
- prohlubování mezinárodního porozumění

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

7. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
8. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
9. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně

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:
Učitel
- motivuje žáka k práci
- pracuje s chybou, nechápe chybu jako nedostatek
- pomáhá žákům pochopit systém gramatiky
Žák
- efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet,knihy,časopisy apod.)
- při osvojování slovní zásoby chápe slova ve vztazích
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Název předmětu Německý jazyk
- pracuje s portfoliem: sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- klade adekvátní otázky
- umožňuje volný přístup k informačním zdrojům
- připravuje situační hry, projekty
Žák
- samostatně řeší úkoly na základě získaných dovedností
- uplatňuje kreativitu
- orientuje se v cizím jazykovém prostředí
- zpracovává projekty
Kompetence komunikativní:
Učitel
- vede žáky k výstižnému a souviskému projevu
- dbá na rozšiřování slovní zásoby žáků
- nacvičuje se žáky projev mluvený i psaný
Žák
- vede rozhovory (různé každodenní situace)
- používá naučené fráze
- komunikuje výstižně
- rozšiřuje svou slovní zásobu
- učí se vést monolog/dialog
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- simuluje reálné situace - jak požádat o pomoc, radu či naopak ji poskytnout
- vede žáka k podílení se na společném úkolu při skupinové práci
- aplikuje individuální i skupinovou formu práce
- podporuje integraci žáků s poruchami učení i jinak handicapované
- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům
- kontroluje kulturní úroveň komunikace (úcta, zdvořilost, naslouchání druhým, atd.)
- analyzuje situace lidského chování
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Název předmětu Německý jazyk
- respektuje intelektové, věkové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
- posiluje sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka
- podporuje spoluúčast žáka na výuce
Žák
- učí se pracovat samostatně nebo v týmu, dvojici, skupině
- učí se v simulovaných jednoduchých situacích vyžádat nebo poskytnout pomoc nebo radu
- učí se dodržovat termíny splnění úkolů
- učí se dosahovat osobního maxima a pomáhat slabším
- respektuje názor ostatních
- prezentuuje a obhájí vlastní myšlenky při týmové práci
Kompetence pracovní:
Učitel
- vede žáka k samostatnému vyhledávání informací, neznámých výrazů a jejich dalších významů
- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost, pořádek a odpovědnost
- kontroluje samostatné práce žáka
- oceňuje snahu a pracovitost žáka
- zadává úkoly, při nichž žáci projeví svou iniciativu, znalosti, představivost a také schopnosti spolupracovat 
s ostatními
- vyžaduje od žáků hodnocení vlastní práce a osobního pokroku v učení
Žák
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
- se učí samostatně pracovat s různými druhy slovníků a dalšími materiály podporujícími výuku cizího jazyka
- se učí vyhledávat zadaná témata v cizojazyčných časopisech nebo na internetu 
- se učí pracovat samostatně, systematicky a cílevědomě

  

Německý jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
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Německý jazyk 7. ročník

• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

mein/meine, dein/deine
procvičování sloves wohnen, heissen, spielen, mögen
gern-am liebsten

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

čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty 
(známá slovní zásoba)

reálie Německo
slovíčka - mezinárodní
slovíčka - volnočasové aktivity

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

pracuje se slovníkem

slovíčka - školní potřeby)
procvičování sloves wohnen, heissen, spielen, mögen
gern-am liebsten

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

při poslechu rozumí jednoduchým a zřetelně 
vyslovovaným větám nebo kratším textům

Schule spielen - požadavky a jejich forma
procvičování sloves wohnen, heissen, spielen, mögen
slovíčka - volnočasové aktivity
gern-am liebsten

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

rozumí krátkému, jednoduchému textu

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

seznámení s něm. jazykem (odchylky v abecedě, členy 
der-die-das)

čísla do 100
barvy
dny v týdnu
tázací zájmena
časové údaje, wann-bis wann-wie lange

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

zná základní gramatiku potřebnou pro tvorbu 
jednoduché věty

neurčité členy
slovíčka - mezinárodní
slovíčka tématu rodina

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

rozumí známým každodenním výrazům

světové strany

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám používá základní fráze pozdravy
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Německý jazyk 7. ročník

učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

slovíčka - mezinárodní

záporka nichtDCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

rozumí jednoduchým pokynům

Schule spielen - požadavky a jejich forma
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

první věty (typu "jmenuji se...")

mein/meine, dein/deine
procvičování sloves wohnen, heissen, spielen, mögen

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

umí vyplnit jednoduchý dotazník

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

sloveso mögen

slovíčka tématu rodina
procvičování sloves wohnen, heissen, spielen, mögen
sloveso sein
příd. jména - protiklady
další přídavná jména (charakter člověka)
přivlastň. zájmena sein-ihr

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

sdělí ústně i písemně základní údaje o své rodině

zápor nicht/kein
první věty (typu "jmenuji se...")
sloveso mögen
mein/meine, dein/deine

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů dovede jednoduše mluvit o vlastní osobě

slovíčka - volnočasové aktivity
sloveso mögen
mein/meine, dein/deine
slovíčka - volnočasové aktivity

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

uvádí své volnočasové aktivity, co má rád a nemá rád

gern-am liebsten
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Německý jazyk 7. ročník

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

zapojí se do jednoduché konverzace první věty (typu "jmenuji se...")

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

dodržuje správný pořádek slov ve větě jednoduché první věty (typu "jmenuji se...")

první věty (typu "jmenuji se...")
tázací zájmena
procvičování sloves wohnen, heissen, spielen, mögen
sloveso sein

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

tvoří otázku a zápor

zápor nicht/kein
  

Německý jazyk 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

rozumí obsahu a smyslu promluvy Schule spielen - požadavky a jejich forma

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

zápor nicht/kein

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

zná pokročilejší gramatiku a umí ji aplikovat do vět

neurčité členy
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Německý jazyk 8. ročník

koníčky - nová slovesa (basteln, zelten, reiten atd.) - 
gramatika
neprav. sloveso haben
akkusativ ein/kein
opakování čísel - počty, časové údaje - důkladné 
procvičování
im/um
in+dativ (určování místa)
množné číslo - odchylky

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

sloveso fahren
slovíčka 4. lekce - škol. potřeby
slovíčka - Hobbys
slovíčka - počítače
zvířata - moji dom. mazlíčci
slovíčka - roční období, měsíce
opakování slovíček s tématem rodina - popis 
rodinných oslav a svátků v průběhu roku

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

rozšiřuje si znalosti slovní zásoby v oblastech "svět 
kolem nás"

slovíčka - cestování
reálie Německo
reálie Vídeň

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

získává nové znalosti o německy mluvících zemích

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

vytvoří kratší text za použití již poznaných slovíček a 
procvičené gramatiky

týdenní plán - popsat činnosti (opakování dnů v týdnu)

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

rozlišuje zásadní informace od informací významově 
nepodstatných

sestavení dopisu o sobě
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Německý jazyk 8. ročník

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

reálie Německo

týdenní plán - popsat činnosti (opakování dnů v týdnu)
reálie Vídeň

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

rozumí monologu či dialogu s malým počtem 
neznámých výrazů

cestování - konverzace
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zápor nicht/kein
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

neurčité členy

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

neprav. sloveso haben

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři akkusativ ein/kein
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

reaguje na otázky, sám je dovede tvořit

cestování - konverzace

reálie Německo
zvířata - moji dom. mazlíčci

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

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu

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

reálie Německo

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

koníčky - nová slovesa (basteln, zelten, reiten atd.) - 
gramatika

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři reálie Vídeň
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

pracuje s textem - rozumí, reprodukuje, vyhledává 
neznámá slovíčka ve slovníku
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Německý jazyk 8. ročník

reálie Německo
reálie Vídeň

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

vyhledá odpověď na otázku, rozliší chybnou a správnou 
výpověď

zeměpisné poznatky
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů slovíčka - roční období, měsíce

opakování čísel - počty, časové údaje - důkladné 
procvičování

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

je schopen se domluvit na místě a čase

im/um
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
 život v německy mluvících zemích v průběhu roku
  

Německý jazyk 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Bei uns - popis místa, kde bydlím, rozhovory o bydlení, 
vyjádření představ - Traumhaus, Traumzimmer
Mein Tag - vyprávění o průběhu dne, o povinnostech a 
koníčcích, co se smí a nesmí
Meine Woche - informace o činnostech ve škole i 
mimo ni

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

postřehne v textu - při čtení i poslechu - také detaily

interview s osobností
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

Wie komme ich? - jednoduchá orientace podle 
plánu,otázka na směr cesty,podání informace

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 

je schopen ústně reagovat v různých životních situacích, 
např. spojených s cestováním, komunikací ve škole aj.

vyjádření souhlasu, odmítnutí
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osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

Bei uns - popis místa, kde bydlím, rozhovory o bydlení, 
vyjádření představ - Traumhaus, Traumzimmer

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Mein Tag - vyprávění o průběhu dne, o povinnostech a 
koníčcích, co se smí a nesmí

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

dokáže hovořit, či napsat text o sobě, rodině a volném 
čase

Meine Woche - informace o činnostech ve škole i 
mimo ni

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

Bei uns - popis místa, kde bydlím, rozhovory o bydlení, 
vyjádření představ - Traumhaus, Traumzimmer

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

reálie - Salzburg

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

Mein Tag - vyprávění o průběhu dne, o povinnostech a 
koníčcích, co se smí a nesmí

Meine Woche - informace o činnostech ve škole i 
mimo ni

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

rozumí běžným nápisům i delšímu textu, pracuje s ním, 
reprodukuje, vyhledá neznámá slovíčka

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

Bei uns - popis místa, kde bydlím, rozhovory o bydlení, 
vyjádření představ - Traumhaus, Traumzimmer

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

běžně používá cizojazyčné slovníky a jazykové příručky

miniprojekt mein Traumhaus - tvorba kreativního 
textu, popis, užití nových slovíček
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volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

orientuje se v základních reáliích reálie - Salzburg

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů reálie - Salzburg
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

interview s osobností

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

porovnává s reáliemi mateřské země

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

Bei uns - popis místa, kde bydlím, rozhovory o bydlení, 
vyjádření představ - Traumhaus, Traumzimmer

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

reálie - Salzburg

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

pracuje s mapou

porozumění číselným údajům

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

Bei uns - popis místa, kde bydlím, rozhovory o bydlení, 
vyjádření představ - Traumhaus, Traumzimmer

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

Wie komme ich? - jednoduchá orientace podle 
plánu,otázka na směr cesty,podání informace

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

chápe základní gramatický systém (pády apod.)

Mein Tag - vyprávění o průběhu dne, o povinnostech a 
koníčcích, co se smí a nesmí
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témat
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

Was tut dir weh? - vyjádření bolesti, popis problémů, 
rozhovor u lékaře, části těla

zájmena ve 3. a 4. pádě
slovesa s odlučitelnou předponou
vyjádření množství (u potravin apod.)

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

porozumění číselným údajům
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Wie komme ich? - jednoduchá orientace podle 

plánu,otázka na směr cesty,podání informace
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

Mein Tag - vyprávění o průběhu dne, o povinnostech a 
koníčcích, co se smí a nesmí

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

dovede popsat cestu

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

Meine Woche - informace o činnostech ve škole i 
mimo ni

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři zájmena ve 3. a 4. pádě
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

slovesa s odlučitelnou předponou

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

je schopen plánovat den/týden

porozumění číselným údajům

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

specifické znaky německého jazyka
význam užívání německého jazyka, možnosti v budoucím životě
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5.4 Matematika

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

Celkem

4 5 5 5 5 4 4 5 5 42
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Matematika je založena především na aktivní činnosti žáků, kterou si osvojují některé pojmy, matematický 

jazyk, postupy a jejich užití. Získávají dovednosti poradit si s praktickými úlohami denní potřeby, rozpoznat 
důsledky a příčiny, odvodit nové zkušenosti, vyhledávat informace a pracovat s nimi, ověřovat si pravdivost 
svých tvrzení.
Cílem je chápat základní operace s čísly i proměnnými, zautomatizování představy velikosti čísel, určovat a 
znázorňovat geometrické útvary, využívat manipulační činnost, odhadovat a měřit délku, využívat 
počítačové programy, řešit slovní úlohy – třídit údaje, odhadovat výsledky, volit postupy, řešit optimalizační 
úlohy. Je nutné, aby žáci dovedli využívat jednotlivé okruhy matematiky - čísla a početní operace, 
geometrie v rovině a prostoru, závislost a vztahy, nestandardní aplikační úlohy.
Matematika pro žáky 4. a 5. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, kombinatorického a logického myšlení, 
kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů. 
Rozvíjí abstraktní myšlení. Žáci si prostřednictvím matematiky osvojují základní matematické pojmy a 
vztahy, získávají dovednosti poradit si s praktickými úlohami denní potřeby, učí se vnímat složitosti 
reálného světa, využívat matematické poznatky a dovednosti v praktickém životě.
Matematika na 1. stupni je založena především na aktivní činnosti žáků, na jejich schopnosti provádět 
rozbor problémů a plánů řešení, odhadování výsledků, přesně a stručně se vyjadřovat užíváním 
matematického jazyka včetně symboliky, provádět rozbor a zápis při řešení úloh, zdokonalovat se v 
grafickém projevu. Matematika vede žáky k poznávání možností matematiky a skutečností, že k výsledku 
lze dospět různými způsoby. Rozvíjí u žáků důvěru ve vlastní schopnosti, vede je k soustavné sebekontrole, 
k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti, k dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušeností 
nebo pokusu.
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Název předmětu Matematika
Důležitou součástí vzdělávání v předmětu Matematika je volit vhodné způsoby, metody a strategie řešení 
příkladů, organizovat své vlastní postupy a projevovat ochotu k různým způsobům řešení, vyhledávat a 
třídit matematické informace a na základě svého vlastního výběru je efektivně využívat v procesu 
učení.Samostatně pozorovat a experimentovat – poznatky využívat v praxi (nákupy, plánování atd.). 
Naplňování tohoto cíle je poznávání smyslu a cíle učení matematice a zhodnocení svých dosažených 
výsledků.
Vzdělávání v daném předmětu směřuje k těmto cílům:
- pochopení matematických pojmů
- operaci s čísly
- aplikaci matematiky v každodenním životě
- rozvíjení logického myšlení
- sebekontrole vlastních postupů
- řešení nestandardních úkolů
Forma realizace:
- skupinová výuka jednoduché slovní úlohy, řešení slovní úloh
- problémová výuka zápisy příkladů matematickými znaky
- systémová výuka používání a zapisování rovnic a nerovnosti
- týmová práce geometrie v rovině a prostoru
- výukový software Terasoft, Speedmat, Didakta testy a cvičení
- pokusy jednotky objemu, hmotnosti, délek
2. stupeň
Vzdělávání v matematice je zaměřeno na:
- užití matematiky v reálných situacích
- osvojení pojmů, matem. postupů
- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
- logické a kritické usuzování
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek, rovnice, zeměpis 
– měřítko, výpočty, chemie - řešení rovnic, převody jednotek), v 9. ročníku je pro přípravu žáků na přijímací 
zkoušky posílen kroužkem Cvičení z matematiky.

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

Disponibilní časová dotace (celkem 7 hodin):
1. stupeň (4): 2. ročník - 1 hodina, 3. ročník - 1 hodina, 5. ročník - 1 hodina 
2. stupeň (3): 7. ročník - 1 hodina, 8. ročník - 1 hodina, 9. ročník - 1 hodina
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Název předmětu Matematika
Integrace předmětů • Matematika a její aplikace

Kompetence k učení:
Učitel
- zařazuje metody, při kterých dochází k řešení a závěrům žáci sami
- vede žáky k plánování postupů a úkolů
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií
- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučujících předmětech a v reálném životě
Žák
- je veden k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním 
reálných jevů
- je veden k vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh )
- je veden k využívání prostředků výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky k ověřování výsledků
Žák
- zjišťuje, že realita je složitější než její matematický model
- provádí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků
- se učí zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů
Kompetence komunikativní:
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- podle potřeby pomáhá žákům
Žák
- zdůvodňuje matemetické postupy
- vytváří hypotézy
- komunikuje na odpovídající úrovni

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

Kompetence sociální a personální:
Učitel
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Název předmětu Matematika
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Žák
- spolupracuje ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- se učí věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly
Kompetence občanské:
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jejich způsob výuky
Žák
- respektuje názory ostatních
- formuje si volní a charakterové rysy
- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace
Kompetence pracovní:
Učitel
- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů
- vede žáky k ověřování výsledků
Žák
- si zdokonaluje grafický projev
- je veden k efektivitě při organizování vlastní práce

  

Matematika 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

používá přirozená čísla k modelování reálných situací číslo a početní operace

přirozená čísla – číselný obor 0 - 20M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

umí číst, zapisovat a porovnávat přirozená čísla od 0 - 20
zápis příkladů, znaky + -

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s 
daným počtem prvků

modelování reálných situací – jednoduché slovní úlohy

číslo a početní operace
porovnávání množství a velikosti

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, provádí 
zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 
do 20 sčítání a odčítání čísel – do 20 s přechodem desítky

porovnávání množství a velikostiM-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
znaky rovnosti a nerovnosti

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

užívá lineární uspořádání přirozených čísel postavení čísel v číselné řadě

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

orientuje se v čase orientace v čase

závislosti, vztahy a práce s datyM-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

popisuje jednoduché závislosti z běžného života
základní jednotky hmotnosti, délky a objemu

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

umí porovnávat čísla a zapsat jako rovnost nebo 
nerovnost

znaky rovnosti a nerovnosti

rovinné obrazce (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rozeznává a pojmenuje základní rovinné útvary – 
čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh poznávání trojúhelníků, kruhů, čtverců, obdélníků

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

orientuje se v prostoru základní geometrická tělesa

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

črtá rovinné útvary rovinné obrazce (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše rozezná a pojmenuje jednoduchá tělesa – kvádr, základní geometrická tělesa



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

101

Matematika 1. ročník

základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

krychle, koule, válec

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

užívá prostorové pojmy základní geometrická tělesa

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
  

Matematika 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

určuje a tvoří skupiny o daném počtu s využitím závorek počítání se závorkami

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

porovnává množství a velikost přirozených čísel 0 – 100 porovnání množství a velikosti

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

umí číst a zapisovat přirozená čísla do 100 číselný obor 20 – 100

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

sčítá a odčítá v oboru bez přechodu i s přechodem přes 
desítku

sčítání a odčítání čísel – sčítání a odčítání desítky a 
jednotky bez přechodu přes desítku, s přechodem

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

užívá lineární uspořádání, vyznačí číslo na číselné ose orientace na číselné ose – desítky, jednotky

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

provádí zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly, v jednoduchých případech sčítá a 

číslo a početní operace
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odčítá více než 2 čísla
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

řeší slovní úlohy s početními operacemi v využitím 
závorek

modelování reálných situací = slovní úlohy o x více, o x 
méně

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých používá a modeluje 
osvojené početní operace

modelování reálných situací = slovní úlohy o x více, o x 
méně

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

násobí jako opakované sčítání, zná násobky daných čísel nácvik násobení

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

umí znázorňovat násobení pomocí skutečných a 
matematických modelů

znázorňování násobení pomocí reálných předmětů

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

určí počet prvků daného souboru s využitím násobení, 
zvládne násobilku 1 – 5

určování z celku a počtu stejných částí a velikost jedné 
z nich

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

zná dělení po několika modelování dělení

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

zná dělení rozdělováním přirozená čísla – násobení a dělení v oboru násobilek

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti porovnání množství a velikosti

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

modelování reálných situací = slovní úlohy o x více, o x 
méně

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

řeší slovní úlohy se vztahy x - krát více, x - krát méně, 
polovina, třetina, čtvrtina

slovní úlohy - x - krát více, x - krát méně

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

orientuje se v čase – časová jednotka orientace v čase

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

zná pojmy hodina, minuta, sekunda, provádí odhady, 
vyjadřuje části celku

odhady minuta, sekunda, hodina

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

dovede měřit na cm měření na centimetry

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 

seznámí se se zaokrouhlováním zaokrouhlování čísel na desítky
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vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

dovede se vyjadřovat jazykem geometrie bod, přímka, úsečka

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

poznává a určuje základní tvary v rovině geometrické rovinné útvary

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rýsuje čáry: lomená, křivá, rovná druhy čar

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rýsuje úsečku, bod, vnímá pojmy bod, úsečka, čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh, určuje vrcholy, strany

bod, přímka, úsečka

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

umí popsat základní rovinné útvary geometrické rovinné útvary

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

umí komentovat rýsování rýsování úsečky dané délky, popis jednoduché 
závislosti, čtení a vytváření grafické reprezentace v 
jednoduchých příkladech

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

poznává tělesa v reálném světě, v prostoru – koule, 
kužel, jehlan, válec, krychle, kvádr

reálná představa geometrických těles

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

určuje vrcholy, hrany , stěny pojmenování, zapisování a měření stran těles

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rýsuje úsečky dané délky a získává představy o délkách rýsování úsečky dané délky, popis jednoduché 
závislosti, čtení a vytváření grafické reprezentace v 
jednoduchých příkladech

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

má představu o jednotkách délky (m, cm, mm, dm) jednotky délky

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

rozeznává a modeluje jednoduché souměrné útvary osa souměrnosti
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M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

využívá v praktickém životě souměrné útvary osa souměrnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

rozvojí komunikaci při práci ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
  

Matematika 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
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s 
daným počtem prvků

číslo a početní operace

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

zobrazí číslo na číselné ose číselná osa, počítání po jednotkách, desítkách, 
stovkách

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

dovede číst, psát a zakreslit obraz čísla na číselné ose číselná osa, počítání po jednotkách, desítkách, 
stovkách

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

zapisuje a porovnává přirozená na číselné ose do 1000 porovnávání čísel – větší, menší

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti porovnávání čísel – větší, menší

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

umí porovnat čísla a aplikovat je ve slovních úlohách porovnávání čísel – větší, menší

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a používá přirozená čísla k modelování reálných situacích řešení a vytváření slovních úloh z praktického života i 
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modeluje osvojené početní operace se dvěma početními výkony, odhad a kontrola 
výsledků

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

vytváří slovní úlohy vztahující se k jeho nejbližšímu okolí 
a regionu

řešení a vytváření slovních úloh z praktického života i 
se dvěma početními výkony, odhad a kontrola 
výsledků

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých používá a modeluje 
osvojené početní operace

modelování reálných situací = slovní úlohy o x více, o x 
méně, x krát více, x krát méně
přirozená čísla – číselný obor 0 -1000
násobení a dělení v oboru násobilek do 100, mimo 
obor násobilky
násobení 6,7,8,9,10, automatizace všech spojů 
násobení
dělení v oboru těchto násobilek
dělení se zbytkem, podíl, součin, zbytek
násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

počítá zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly

pamětní, písemné algoritmy, závorky, užití závorek
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

orientuje se v čase, převádí jednotky času jednotky času, jednoduché převody

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

doplňuje tabulky, sestrojí graf tabulka, graf

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné 
útvary a jednoduchá tělesa

geometrie v rovině a prostoru

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

zobrazuje jednoduchá tělesa a dovede je rozlišit základní prostorové útvary

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

dovede modelovat stavby ve tvaru kvádru, krychle 
podle daného popisu

kvádr, krychle – rozeznávání, popis (hrana, stěna)

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

porovnává velikost útvarů strana rovinného obrazce

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje měří a odhaduje délku úsečky měření délky, obvod
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délku úsečky
trojúhelník – konstrukce
strana rovinného obrazce
měření délky, obvod

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

dokáže měřit délky stran rovinných obrazců

jednotky délky – mm, cm, m, km
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

rozeznává a umí vymodelovat jednoduché souměrné 
útvary v rovině

základní útvary v rovině

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

dovede využívat os souměrnosti, rozeznává útvary 
kolem sebe souměrné podle osy

osově souměrné útvary

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rozeznává a umí modelovat jednoduché prostorové 
útvary

základní prostorové útvary

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

umí narýsovat trojúhelník trojúhelník – konstrukce

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

rozkládá čísla na jednotky, desítky, stovky rozklad čísla v desítkové soustavě

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

písemně sčítá a odčítá dvojciferná a trojciferná čísla písemné sčítání a odčítání dvojciferných a 
trojciferných čísel

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

zaokrouhluje čísla na desítky a stovky zaokrouhlování čísel na desítky, stovky

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

umí narýsovat přímku a polopřímku přímka, polopřímka – vyznačení pojmů, značení a 
konstrukce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

cvičení sebekontroly, sebeovládání
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí písemné početní 
operace v oboru přirozených čísel

zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, 
sta, desítky

číslo a početní operace
přirozená čísla – číselný obor 0 -1000 000
zápis čísel v desítkové soustavě
porovnávání čísel, číselná osa

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

přirozená čísla v oboru do miliónu sčítá a odčítá, 
složitější písemně a jednodušší zpaměti

sčítání a odčítání pamětné i písemné v daném oboru
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

zdokonaluje se v násobení a dělení dvojciferným číslem násobení a dělení pamětné i písemné jednociferným a 
dvojciferným číslem

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

provádí odhady a kontroluje výsledky odhad výsledku, kontrola výpočtu

sčítání a odčítání pamětné i písemné v daném oboru
násobení a dělení pamětné i písemné jednociferným a 
dvojciferným číslem

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

zvládá písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel

písemné algoritmy, násobení a dělení
řešení jednoduchých nerovnic s využitím číselné osy
vztahy mezi sčítáním a odčítáním, násobením a 
dělením

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

používá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost

vlastnosti násobení, pořadí početních výkonů, užívání 
závorek

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu zlomky, celek, část, zlomek



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

108

Matematika 4. ročník

formě zlomku celek – část přirozeným číslem, seznamuje se se 
zlomkem a části dovede prakticky rozeznat

čitatel, jmenovatel, zlomková čára

řešení slovních úloh na porovnávání čísel, na vztahy o 
x více, méně, x krát více, méně
řešení slovních úloh se dvěma i třemi početními 
výkony

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

řeší a tvoří úlohy, ve kterých využívá osvojené početní 
operace v celém oboru přirozených čísel

nestandardní aplikační úlohy a problémy
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, dovede k 

tomu využít regionální statistiky
závislost, vztahy a práce s daty

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data porovnává soubory dat závislost, vztahy a práce s daty
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

určuje vztah přímé úměrnosti závislost, příklady z praktického života, diagramy, 
tabulky, grafy, jízdní řády

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

čte a sestavuje jednoduché tabulky závislost, příklady z praktického života, diagramy, 
tabulky, grafy, jízdní řády

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

vypočítá jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky

nestandardní aplikační úlohy a problémy

základní útvary v rovině
obvod obrazce
rovnoramenný trojúhelník

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník a kružnice)

rovnostranný trojúhelník
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

kolmice, kolmost, kružnice, kruh

střed a poloměr kružnice
rýsování kružnic s daným středem
rýsování kružnic s daným poloměrem
rovnoběžky, různoběžky – průsečík

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

užívá jednoduché konstrukce, za pomoci kružítka a 
pravítka s ryskou sestrojí rovnoběžky a kolmice

vzájemná poloha dvou přímek v rovině
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry za úsečka – osa, grafický součet úseček
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lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

pomoci kružítka

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 
souměrné útvary

osa souměrnosti, souměrné útvary

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru osa souměrnosti, souměrné útvary

obsah čtverce, obdélníkaM-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a používá 
jednotky obsahu jednotky obsahu

základní útvary v prostoru
kvádr, krychle, koule, válec
síť kvádru, síť krychle

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

rozezná, pojmenuje a vymodeluje jednoduchá tělesa

modelování kvádru, krychle ze sítě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
zdokonalování vzájemné spolupráce a komunikace v pracovním týmu
  

Matematika 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá číselná osa /kladná a záporná část/
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celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose

čísla v rozmezí - 100 až + 100

měření teplotyM-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose

nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě
vyjádření dlužné částky

přirozená čísla – číselný obor 0 - 1 000 000 a větší než 
1 000 000
posloupnost přirozených čísel
zápis a porovnávání
číselná osa

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

užívá lineární uspořádání

zápis v desítkové soustavě
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

zaokrouhluje přirozená čísla zaokrouhlování přirozených čísel na milióny, statisíce, 
desetitisíce, tisíce, sta a desítky

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

využívá při pamětném počítání komutativnost a 
asociativnost

počítání s přirozenými čísly pamětné i písemné v 
daném oboru (písemné sčítání tří až čtyř přirozených 
čísel, odčítání dvou přirozených čísel, násobení a 
dělení přirozených čísel písemné i pamětné, písemné 
násobení ač čtyřciferným dělitelem, dělení až 
dvojciferným dělitelem)

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

sčítání, násobení počítání s přirozenými čísly pamětné i písemné v 
daném oboru (písemné sčítání tří až čtyř přirozených 
čísel, odčítání dvou přirozených čísel, násobení a 
dělení přirozených čísel písemné i pamětné, písemné 
násobení ač čtyřciferným dělitelem, dělení až 
dvojciferným dělitelem)
číslo a početní operace
zápis a porovnávání

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru přirozených čísel, dokáže 
porovnat veličiny řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel

desetinná čísla a zlomky

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 

orientuje se v situacích z každodenního života, v nichž se 
seznamuje s nejjednoduššími případy kvantitativního 
vyjádření části celku zlomkem, desetinným číslem, zlomky se jmenovatelem 10 a 100 a jejich zápis 
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desetinným číslem
psaní a čtení desetinných čísel
zaokrouhlování na číselné ose
porovnávání desetinných čísel

číselné ose desetinné číslo dané hodnoty procenty

zaokrouhlování desetinných čísel řádu desetin na celky
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

poznává při sčítání desetinných čísel komutativnost a 
asociativnost

základní operace s desetinnými čísly

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

řeší a tvoří jednoduché úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v oboru desetinných čísel

řešení slovních úloh na užití desetinných čísel

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává, sbírá a třídí data, která získal ze statistik 
regionu

závislost, vztahy a práce s daty

tabulky, grafy, diagramyM-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

čte a vypracuje jednoduché tabulky a diagramy
sestrojení sloupkového diagramu

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice narýsuje rovnoběžky a kolmice přímky rovnoběžné. Různoběžné, kolmé, průsečík, 
vzájemná poloha

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

sčítá a odčítá graficky úsečky bod, přímka, úsečka, osa úsečky, obdélník, čtverec, 
trojúhelník, čtyřúhelník, kruh

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

rozliší a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru

úsečka – osa úsečky, osa souměrnosti, osově 
souměrné útvary

rozdělení rovinných útvarůM-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá 
jednoduché konstrukce s uplatněním kružítka a pravítka 
as ryskou

konstrukce obdélníku, čtverce, trojúhelníku – 
pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný – přepona a 
odvěsna

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

zvládne určit obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
používá základní jednotky obsahu

jednotky obsahu – převody

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

dovede vypočítat obsah základních obrazců podle 
matematických vzorců

obvod a obsah čtverce a obdélníku, řešení slovních 
úloh
číslo a početní operaceM-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 

problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
rozezná, pojmenuje a vymodeluje jednoduchá tělesa

základní útvary v prostoru
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krychle, kvádr, koule, válec, jehlan, kužel – poznávání, 
určování a modelování
síť krychle a kvádru

obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

povrch krychle a kvádru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
  

Matematika 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
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor

zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor

desetinná čísla - rozvinutý zápis, vyjádření celku - části 
desetinným číslem

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

využívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu 
celek – část desetinným číslem

desetinná čísla - rozvinutý zápis, vyjádření celku - části 
desetinným číslem

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem určuje velikost úhlu měřením a výpočtem úhel a jeho vlastnosti - určení velikosti úhlu
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
souměrnosti, určí osově souměrný útvar

osová souměrnost - sestrojení obrazu rovinného 
útvaru a určení osově souměrného útvaru
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M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel

dělitelnost přirozených čísel - prvočíslo, složené číslo 
násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, kritéria dělitelnosti

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

zdůvodňuje polohové a metrické vlastnosti základních 
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých 
praktických problémů, využívá potřebnou 
matematickou symboliku

obdélník - obvod a obsah

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

řeší úlohy na prostorovou představivost kvádr a krychle - objem, povrch, síť, jednoduchý obraz 
v rovině

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

odhaduje a vypočítá obsah a o obvod základních 
rovinných útvarů

obdélník - obvod a obsah

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

odhaduje a vypočítá objem a povrch těles kvádr a krychle - objem, povrch, síť, jednoduchý obraz 
v rovině

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí sítě základních těles kvádr a krychle - objem, povrch, síť, jednoduchý obraz 
v rovině

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině kvádr a krychle - objem, povrch, síť, jednoduchý obraz 
v rovině

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
  

Matematika 7. ročník

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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

114

Matematika 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

je schopen zapsat a uspořádat desetinná čísla na číselné 
ose a provádět početní operace

desetinná čísla

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

umí určit a užívat násobky a dělitele včetně nejmenšího 
společného násobku a největšího společného dělitele

dělitelnost přirozených čísel úhly

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary umí sestrojit trojúhelník podle vět (sss, sus, usu) a 
dokáže si ověřit sestrojení trojúhelníku pomocí 
trojúhelníkové nerovnosti

trojúhelník

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary je schopen sestrojit výšky, těžnice a střední příčky 
trojúhelníku, kružnici opsanou a vepsanou

trojúhelník

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles je schopen vypočítat povrch a objem a využít znalostí při 
řešení slovních úloh z praxe

kvádr, krychle

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

je schopen zobrazit zlomek na číselné ose, rozšiřovat, 
krátit a porovnávat zlomky

operace se zlomky

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

umí sčítat, odčítat, násobit a dělit zlomky operace se zlomky

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

zná smíšená čísla a umí s nimi počítat, dokáže upravit 
složený zlomek na základní tvar

racionální čísla, absolutní hodnota

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

umí vypočítat slovní úlohy se zlomky a využít poznatky z 
praxe při řešení úloh

operace se zlomky

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

dokáže číst, zapsat, porovnat a zobrazit na číselné ose 
celá čísla

čísla kladná a záporná

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

zná čísla opačná a je schopen určit absolutní hodnotu a 
chápe její geometrický význam

racionální čísla, absolutní hodnota

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a provádí zpaměti jednoduché početní operace s celými čísla kladná a záporná
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racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení)

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

je schopen uspořádat racionální čísla, provádět početní 
operace s racionálními čísly

racionální čísla, absolutní hodnota

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

umí řešit a tvořit úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace celých a racionálních čísel

racionální čísla, absolutní hodnota

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

je schopen diskuse o problémech při řešení úloh přímá a nepřímá úměrnost

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

dokáže dělit celek na části v daném poměru, zvětšovat a 
zmenšovat veličiny v daném poměru

poměr

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

je schopen práce s měřítky map a plánů poměr

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

umí určit závislost přímé nebo nepřímé úměrnosti přímá a nepřímá úměrnost

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

je schopen zapsat přímou nebo nepřímou úměrnost přímá a nepřímá úměrnost

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

zná trojčlenku přímá a nepřímá úměrnost

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

umí řešit slovní úlohy na přímou nebo nepřímou 
úměrnost se zaměřením na využití v praxi

přímá a nepřímá úměrnost

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

je schopen práce ve dvojicích přímá a nepřímá úměrnost

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

je schopen rozlišit shodné útvary shodnost

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

zná věty o shodnosti trojúhelníků (sss, sus, usu) trojúhelník

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary zná pojem samodružný bod středová souměrnost
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

umí sestrojit bod, přímku a obrazec ve středové 
souměrnosti

středová souměrnost
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M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

pozná útvary středově souměrné i v praxi středová souměrnost

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary umí rozlišit a znázornit základní druhy čtyřúhelníků čtyřúhelníky, rovnoběžník, lichoběžník
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary zná jejich základní vlastnosti čtyřúhelníky, rovnoběžník, lichoběžník
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary využívá jejich vlastnosti v konstrukčních úlohách čtyřúhelníky, rovnoběžník, lichoběžník
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

zná jednotky obsahu včetně převodů jednotek čtyřúhelníky, rovnoběžník, lichoběžník

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

je schopen vypočítat obvod a obsah čtyřúhelníků čtyřúhelníky, rovnoběžník, lichoběžník

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

dokáže řešit slovní úlohy z praxe pro výpočet obvodu, 
obsah rovnoběžníku a lichoběžníku

čtyřúhelníky, rovnoběžník, lichoběžník

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles umí nakreslit síť hranolů a zpětně vymodelovat hranol 
ze sítě

hranol, síť, povrch, objem

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles je schopen vypočítat povrch a objem hranolů hranol, síť, povrch, objem
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

dokáže využít znalostí (S,V) při řešení úloh i z praxe hranol, síť, povrch, objem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
  

Matematika 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
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a umí provádět operace s desetinnými čísly, se zlomky, s opakování učiva
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racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

celými a racionálními čísly

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

je schopen řešit úlohy na poměr, úměrnost opakování učiva

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

rozlišuje pojmy osová a středová souměrnost a umí je 
použít

opakování učiva

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

řeší konstrukční úlohy na sestrojení čtyřúhelníků konstrukční úlohy

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

zná vzorce pro objem a povrch hranolu a umí je použít opakování učiva

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

základní pojmy procentového počtu procenta, základ, procentová část, počet procent

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

je schopen vyjádřit část celku pomocí procent procenta, základ, procentová část, počet procent

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

umí řešit úlohy na procenta i pro případ, že procentová 
část je větší než celek

procenta, základ, procentová část, počet procent

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

dokáže řešit úlohy z praxe na jednoduché úrokování úroky

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

využívá media jako zdroj informací procenta, základ, procentová část, počet procent

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

je schopen diskutovat o problému procenta, základ, procentová část, počet procent

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor

určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a 
kalkulačky

druhá mocnina a odmocnina

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor

umí řešit úlohy z praxe na užití druhé mocniny a 
odmocniny

druhá mocnina a odmocnina

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

zná znění Pythagorovy věty Pythagorova věta

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

umí použít Pythagorovu větu v praxi Pythagorova věta
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předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

řeší úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty Pythagorova věta

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

určí mocninu s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným a záporným mocnitelem

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

provádí základní početní operace s mocninami mocniny s přirozeným a záporným mocnitelem

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

umí zapsat číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin 
deseti

mocniny s přirozeným a záporným mocnitelem

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

má základní znalost mocnin se záporným mocnitelem mocniny s přirozeným a záporným mocnitelem

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

umí vypočítat obvod a obsah kruhu délka kružnice, obsah kruhu

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

je schopen využít poznatky o kružnici v konstrukčních 
úlohách

vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha 
dvou kružnic

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles umí vypočítat povrch a objem válce, dovede využít 
poznatků při řešení úloh z praxe

kruh, kružnice, válec

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

určí hodnoty číselných výrazů výrazy

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

je schopen zapsat slovní text pomocí výrazů s 
proměnnými v jednoduchých příkladech i s použitím 
příkladů z praxe

výrazy

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 

umí provádět operace s mnohočleny výrazy
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součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

umí upravit výraz vytýkáním výrazy

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

používá vzorce ke zjednodušení výrazů výrazy

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

umí řešit lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav lineární rovnice

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

provádí zkoušku správnosti řešení lineární rovnice

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

dodržuje při rýsování základní pravidla konstrukční úlohy

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

umí řešit konstrukční úlohy pomocí množin bodů dané 
vlastnosti

konstrukční úlohy

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

je schopen sestrojit tečnu ke kružnici v daném bodě, 
tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího vně kružnice

konstrukční úlohy

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

řeší konstrukční úlohy na sestrojení trojúhelníků a 
čtyřúhelníků zadaných různými prvky

konstrukční úlohy

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

je schopen diskuse při řešení úloh konstrukční úlohy

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 

je schopen zapsat řešení konstrukční úlohy pomocí 
symboliky

konstrukční úlohy
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a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
  

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-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

provádí základní početní operace s mocninami opakování učiva

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

využívá znalosti Pythagorovy věty při řešení úloh opakování učiva

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

zvládá základní operace s mnohočleny opakování učiva

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

je schopen řešit rovnice pomocí ekvivalentních úprav lineární rovnice

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

řeší konstrukční úlohy pomocí množin bodů dané 
vlastnosti

opakování učiva
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M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

řeší slovní úlohy sestavením rovnice o jedné neznámé, 
umí ověřit správnost svého úsudku

lineární rovnice

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

umí vyjádřit neznámou ze vzorce lineární rovnice

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data umí provádět jednoduchá statistická šetření základy statistiky
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

je schopen číst tabulky, grafy a interpretovat jejich 
výsledky

funkce

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data zvládne výpočet aritmetického průměru základy statistiky
M-9-2-02 porovnává soubory dat je schopen sestrojit různé diagramy a grafy s údaji 

uvedenými v procentech
funkce

lineární rovniceM-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data využívá média jako zdroj informací
goniometrické funkce

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data je schopen diskutovat o problému opakování učiva
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

je schopen určit podobné útvary podobnost rovinných útvarů

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

umí určit a použít poměr podobnosti podobnost rovinných útvarů

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

zná věty o podobnosti trojúhelníků a umí je aplikovat podobnost rovinných útvarů

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

sestrojí rovinný útvar podobný danému podobnost rovinných útvarů

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

používá poměr podobnosti při práci s mapami a plány podobnost rovinných útvarů

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

umí rozdělit a změnit úsečku v daném poměru podobnost rovinných útvarů

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

určí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl lomený výraz

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s umí provádět početní operace s lomenými výrazy lomený výraz
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využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

je schopen převést složený lomený výraz na násobení 
dvou lomených výrazů

lomený výraz

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve 
jmenovateli

lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli funkce

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

je schopen řešit slovní úlohy vedoucí k jednoduchým 
lineárním rovnicím s neznámou ve jmenovateli

lineární rovnice

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

rozezná funkci od jiných vztahů funkce

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

umí určit definiční obor funkce a množinu hodnot 
funkce

funkce

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

umí sestrojit graf lineární funkce, nepřímé úměrnosti a 
kvadratické funkce

funkce

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

chápe pojem lineární funkce a zná její vlastnosti funkce

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

používá probrané funkce při řešení úloh z praxe funkce

soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámýmiM-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

umí řešit soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými dosazovací metodou funkce

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

je schopen v jednoduchých případech řešit soustavu 
dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými metodou 
sčítací

soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

provádí zkoušku řešení soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými

soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí řeší jednoduché slovní úlohy pomocí soustavy dvou soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
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rovnic a jejich soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

zná základní pojmy z oblasti goniometrických funkcí goniometrické funkce

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

umí určit hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek goniometrické funkce

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

je schopen používat goniometrické funkce ostrého úhlu 
při řešení úloh z praxe

goniometrické funkce

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

používá goniometrických funkcí při výpočtech objemů a 
povrchů těles

goniometrické funkce

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

je schopen vymodelovat jehlan a kužel jehlan, kužel, koule

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

umí sestrojit síť jehlanu a kužele jehlan, kužel, koule

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles zná vzorce pro výpočet objemu a povrchu jehlanu a 
kužele a umí je používat při řešení úloh

jehlan, kužel, koule

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles používá vzorce pro objem a povrch koule při řešení úloh 
z praxe

jehlan, kužel, koule

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

seznámí se s komolým jehlanem a komolým kuželem jehlan, kužel, koule

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

zná základní pojmy z této oblasti – úrok, jistina, úroková 
doba, úroková míra, úrokovací období

základy finanční matematiky

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

umí vypočítat úrok z dané jistiny za určité období při 
dané úrokové míře

základy finanční matematiky

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

určí hledanou jistinu základy finanční matematiky

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

provádí jednoduché úrokování základy finanční matematiky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
   

5.5 Informační a komunikační technologie

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

Celkem

0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
  Povinný Povinný   

  

Název předmětu Informační a komunikační technologie
Oblast Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou 

vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, v 6. ročníku s tabulkami a k tvorbě prezentací. 
Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. 
Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.

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

Časová dotace:
5. ročník - 1 hodina
6. ročník - 1 hodina

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:
Učitel
- vede žáky k tomu, aby byli co nejaktivněji zapojeni do procesu učení, k zodpovědnosti za výsledky své 
práce a tím za svou budoucnost
- oceňuje každý pokrok žáka
- učí žáky pracovat s chybou
- učí žáky dávat do souvislostí informace z různých zdrojů a oblastí
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Žák
- zadávanými úkoly je veden k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních 
technologií v praktickém životě, pro toto
  poznávání využívá zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých 
programů, literaturu apod.
- tím, že může využívat svých poznámek při praktických úkolech, se učí pořizovat si takové poznámky, které 
mu pak pomohou při praktické práci s
  technikou
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- vede žáky k tomu, aby řešili úkoly různými cestami, svá řešení byli schopni obhájit
- učí žáky pracovat s různými zdroji informací
- problémové úkoly zadává též formou práce ve skupinách, tím podporujeme kooperační učení
Žák
- žák je veden zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se 
při práci s informačními a
  komunikačními technologiemi bude často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale 
že způsobů řešení je více
- žák je veden nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce
Kompetence komunikativní:
Učitel
- snaží se usměrňovat vlastní projev, gesta tak, aby byly vzorem pro žáky
- v rámci výuky vede diskuse podle pravidel
Žák
- učí se pro komunikaci na dálku využívat také vhodné technologie – některé práce odevzdává 
prostřednictvím elektronické pošty
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, 
náležitosti apod.)
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- prostřednictvím úkolů vede žáky k týmové práci s jasnými pravidly, na jejichž tvorbě se žáci sami podílejí ( 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

126

Název předmětu Informační a komunikační technologie
skupinové práce, práce ve dvojicích )
- při konzultacích s rodiči se vyjadřuje i k sociálním dovednostem žáka
Žák
- při práci je veden ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a 
naplánovat si práci, hlídat časový
  harmonogram apod.
- je přizván k hodnocení prací - učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou 
žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se
  chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný
Kompetence občanské:
Učitel
- vytváří prostor pro vyjádření různých názorů, podloženou argumentaci
Žák
- je seznamován s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana 
osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat
  (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...)
- při zpracovávání informací je veden ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterému se může dostat 
prostřednictvím Internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní:
Učitel
- seznamuje žáky s bezpečnostními pravidly, dohlížíme na jejich dodržování
- žáci jsou vedeni k tomu, aby vytrvali a dovedli své činnosti do úspěšného konce
Žák
- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- může využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

  

Informační a komunikační technologie 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
popis základních součástí počítače
nabídka Start
MS Word

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

chápe základní počítačové pojmy, rozpozná a pojmenuje 
jednotlivé části počítačové sestavy

operační systém Windows
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

zvládá nejzákladnější obsluhu počítače ovládání myši, klávesnice, důležité klávesy

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím

dodržuje hygienu, zná a dodržuje zásady při práci s 
počítačem, vytváří si správné návyky

pravidla při práci s počítačem, údržba, základní 
problémy software a hardware

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

umí se přihlásit do počítačové sítě pravidla při práci s počítačem, údržba, základní 
problémy software a hardware

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

spustí výukové programy a využívá jejich možností orientace v nainstalovaných výukových programech

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

umí pracovat s programem „Malování“ orientace v nainstalovaných výukových programech

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

ovládá základy práce s textovým editorem orientace v nainstalovaných výukových programech

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady

dokáže zjistit základní nainstalovaný software v počítači pravidla při práci s počítačem, údržba, základní 
problémy software a hardware

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

dokáže uspořádat ikony na pracovní ploše, změní si 
pozadí pracovní plochy, nastaví spořič obrazovky

pracovní plocha

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

umí si prohlédnout obsah jednotlivých disků obsah disků

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače umí pracovat s několika okny okna
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a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

vytvoří novou složku a pojmenuje ji, přesouvá soubory 
mezi složkami, dokáže přejmenovat daný soubor

soubory, složky

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

zná nejdůležitější typy souborů, soubor dokáže 
zkopírovat, přemístit a smazat

soubory, složky

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

ví, co si představit pod pojmem „Internet“ internet a e-mail

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty

dokáže v počítači najít a spustit internetový prohlížeč internetový prohlížeč

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

umí správně napsat internetovou adresu internet a e-mail

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

za pomoci učitele si založí vlastní emailovou schránku , 
dovede odeslat a přijmout e-mail, smazat starší poštu

internet a e-mail

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

běžně pracuje s internetem, má přehled o 
nejdůležitějších internetových vyhledávačích

internet a e-mail

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

navazuje kontakty prostřednictvím internetu internet a e-mail

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

vyhledává informace na portálech, v knihovnách a v databázích
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

spolupracuje a aktivně se podílí na řešení projektů
  

Informační a komunikační technologie 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

umí vytvořit jednoduchou tabulku pomocí tabulkového 
editoru, včetně úpravy jejího vzhledu a zvládá i 
vytvoření jednoduchého grafu

základy práce s tabulkovými editory základní pojmy - 
buňka, řádek, sloupec, funkce, graf popis programu, 
pohyb po buňkách, editace buněk, formátování buněk, 
jednoduché funkce(suma, průměr), jednoduchý graf 
práce na jednoduchých praktických úkolech v 
tabulkovém editoru.

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

orientuje se v časové posloupnosti oboru výpočetní 
techniky a získává přehled o trendech v oblasti 
informačních zdrojů

stručná historie výpočetní techniky hlavní milníky 
vývoje oboru vývojové trendy informačních 
technologií

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

bude schopen rozlišovat informační zdroje dle jejich 
serióznosti. Naučí se vybírat podstatné informace a 
ověřovat si je,
bude se orientovat v možnostech internetu jako 
prostředku pro získávání informací, seznámí se s 
informačními internetovými servery a bude schopen si 
informace nalézt roztřídit a zpracovat.

informace, hodnota a relevance informačních zdrojů, 
práce s nejrůznějšími informačními zdroji, ověřování 
informačních zdrojů, pojem informační etika internet 
jako informační zdroj, internetové informační servery, 
Wikipedia, Idnes, Aktuálně apod.

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví

získá informace o pojmech jako copyright, duševní 
vlastnictví a bude stručně seznámen se zněním 
autorského zákona a s rizikem jeho porušování.

ochrana práv, duševní vlastnictví, autorský zákon, 
copyright, pirátství

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

zná základní rozdělení periferních zařízení a je schopen 
se orientovat v nabídce externího hardwaru.

hardwarová konfigurace PC, vstupní a výstupní 
zařízení, popisy, rozdělení a výhody a nevýhody 
jednotlivých externích hardwarových částí počítače: 
klávesnice, myš, základní jednotka (case), monitor

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

ovládá nejpoužívanější nástroje textového editoru. 
Zvládá si samostatně vytvořit textový dokument, upravit 
si vzhled stránky, přidat obrázek či jiný graf. objekt, 
provést úpravy textu a graf. objektů, správně uložit, 
připravit dokument pro tisk a vytisknout.

práce se složitějšími textovými editory - textový editor 
MS Word, popis programu, základní pojmy – formát, 
textové pole, odrážky, sloupce, ohraničení a stínování, 
klipart, wordart, apod tvorba textových dokumentů 
dle připravených cvičení se zaměřením na procvičení 
určitých funkcí programu, úprava vzhledu stránky, 
rozložení na sloupce, formátování textů, vkládání a 
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úprava tabulek a různých graf. objektů (obrázky, 
textová pole, automatické tvary, apod.), tisk

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

naučí se pracovat s prezentačním programem, 
navrhnout a vytvořit si vlastní prezentace.

prezentační program PowerPoint - popis programu, 
vytváření snímků, práce se šablonami, tvorba efektů, 
přechody snímků a nastavení časování. práce na 
prezentacích v programu MS PowerPoint, návrh 
vlastních prezentací podle zadaných kritérií a jejich 
vytváření

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

Žák je veden k tomu, aby dříve než informace získané z internetu či jiných médií použije, ověřoval jejich věrohodnost zjišťuje informační zdroje s přihlédnutím k 
ohodnocení informačního zdroje, významu autora, doporučení autorit apod. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák zdokonaluje dovednosti s editory na zpracování grafické i textové informace. Snaží se přitom respektovat estetická, typografická, stylistická, legislativní a jiná 
pravidla, úzce související s požadavky moderní společnosti na úroveň a kvalitu vzdělávání. Dbá na respektování zákonů o duševním vlastnictví.
   

5.6 Prvouka

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

Celkem

2 2 3 0 0 0 0 0 0 7
Povinný Povinný Povinný    

  

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Okruhy:

1) Místo, kde žijeme
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Název předmětu Prvouka
2) Lidé kolem nás
3) Lidé a čas
Předmět Prvouka vymezuje obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, 
zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický 
život. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním 
vzdělávání. Učí vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských 
výtvorů a přírodních jevů. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a 
souvislosti a utváří tak jejich prvotní a ucelený obraz světa.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo 
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu přispívá 
i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem, praktickou zkušeností žáků je 
pomocí ve zvládání nových životních situací, nalézání postavení mezi vrstevníky a upevňování pracovních a 
režimových návyků.
Vzdělávání v daném předmětu směřuje k těmto cílům:
- vyhledávat a třídit informace o domově, škole, obci, místní krajině
- poznává blízké příbuzenské vztahy
- chápe přirozenou odlišnost svých spolužáků
- orientuje se v čase a časovém řádu

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

Disponibilní časová dotace (celkem 1 hodina):
1. stupeň: 3. ročník - 1 hodina

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:
Učitel
- vede žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět
- umožňuje jim poznávání podstaty zdraví i příčiny nemocí
- upevňuje jejich preventivní chování
- učí je orientaci ve světě informací
Žák
- využívá pro učení vhodné způsoby a metody, dovede vyhledávat a třídit informace, které využívá v 
procesu učení i praktickém životě
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Název předmětu Prvouka
- používá obecně užívané termíny, získané poznatky propojuje do širších celků, pozoruje, experimentuje, 
získané poznatky porovnává
  a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- upevňuje u žáků účelné rozhodování a jednání v různých situacích
- umožňuje žákům poznávat a ovlivňovat jejich jedinečnost
- pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
- učí je pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi a vyžívat různé informační zdroje 
Žák
– naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým 
materiálům.
- vyjadřuje a formuluje své myšlenky a názory v logickém sledu, využívá informačních a komunikačních 
prostředků pro komunikaci
  se světem
Kompetence komunikativní:
Učitel
- pomáhá žákům rozšiřovat si slovní zásobu v osvojených tématech
- vede je k samostatnosti a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezkonfliktní komunikaci
Žák
- při práci ve skupině komunikuje s ostatními žáky, respektuje názor druhých, diskutuje
- správně formuluje svoje myšlenky v písemné i mluvené formě
- prezentuje svoji práci, sám zhodnotí výsledky své práce a reaguje na hodnocení ostatních, argumentuje, 
dokáže přijmout kritiku
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- podporuje práci žáků ve skupinách
- motivuje žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazu a jejich 
předcházení
Žák
- účinně pracuje ve skupině
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Kompetence občanské:
Učitel
- učí žáky ohleduplnosti k přírodě i kulturním výtvorům
- motivuje žáky k hledání možností aktivního uplatnění při ochraně přírody
Žák
- chápe základní ekologické souvislosti, uvědomuje si požadavky na kvalitní životní prostředí
Kompetence pracovní:
Učitel
- vede žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- učí je používat různé materiály
Žák
- využívá znalostí a zkušeností ke svému rozvoji a přípravě na budoucnost

  

Prvouka 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

pojmenuje obec, v níž žije domov – prostředí domova

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

uvede svoji adresu a nejdůležitější spojení na rodiče bydliště – adresa, telefon

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

orientuje se v členění domu, zná funkce jednotlivých 
prostorů domu a bytu

dům – jednotlivé místnosti, jejich funkce a vybavení
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ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí, situaci 
modeluje

orientace v místě bydliště

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

rozpozná svoji školu a spolužáky škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

určí svoje pracovní místo škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

dokáže se připravit na vyučování škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

popíše bezpečnou cestu do školy a charakterizuje 
nebezpečná místa

bezpečnost v dopravním provozu - cesta do školy, 
provoz na silnici, riziková místa a situace

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

pojmenuje členy své rodiny a popíše jejich roli rodina – postavení jedince v rodině, role členů

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

rozliší blízké příbuzenské vztahy v rodině blízké příbuzenské vztahy

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

seřadí členy své rodiny podle věku mezigenerační vztahy

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti lidí chování lidí – vlastnosti lidí
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spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

chování lidí – vlastnosti lidí

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

uvede přirozené odlišnosti spolužáků, projevuje k nim 
toleranci

rostliny a živočichové – znaky života

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

pravidla slušného chování

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni

rostliny a živočichové – znaky života

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

pravidla slušného chování

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

správně pozdraví, přivítá se se známou osobou, 
představí se osobě, se kterou se setkává poprvé, 
rozloučí se

rostliny a živočichové – znaky života

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

rozliší nesprávné chování jiných i u sebe pravidla slušného chování
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nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

vypráví o práci rodičů zaměstnání, nákupy a peníze

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

pozná české mince a bankovky zaměstnání, nákupy a peníze

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

uvede příklad využití platební karty zaměstnání, nákupy a peníze

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu 
nákupu

zaměstnání, nákupy a peníze

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

vyjmenuje dny v týdnu orientace v čase – dny, celé hodiny

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

určí celé hodiny určování času

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

uvede ze svého života příklad z minulosti, současnosti a 
budoucnosti

určování času

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

uvede svůj režim dne denní režim

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

charakterizuje roční doby z hlediska života v rodině, 
zvyků a činnosti členů rodiny

roční doby

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

rozliší den a noc den a noc

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

rozpozná roční období roční doby
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ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

zhodnotí odlišnosti v přírodě během ročních období roční doby

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

popíše základní části rostlin rostliny a živočichové – znaky života

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

pozná dané rostliny rostliny a živočichové – znaky života

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

vyjmenuje základní části těla u určených savců a ptáků rostliny a živočichové – znaky života

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

porovná chování živočichů v závislosti na ročním období změny v přírodě v ročních obdobích

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

rozpozná živočichy domácí a volně žijící rostliny a živočichové – znaky života

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

dodržuje pravidla správného chování v přírodě a podílí 
se na něm

ohleduplné chování k přírodě, rizika v přírodě

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

rozpozná základní části lidského těla lidské tělo – základní stavba a funkce

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

uvede základní zásady osobní hygieny péče o zdraví – pitný a pohybový režim, vhodná 
skladba stravy, nemoc a úraz, prevence, první pomoc, 
osobní hygiena

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a vysvětlí pojmy: zdraví, nemoc a úraz péče o zdraví – pitný a pohybový režim, vhodná 
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jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

skladba stravy, nemoc a úraz, prevence, první pomoc, 
osobní hygiena

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

v modelových příkladech předvede první pomoc a 
uvede způsoby léčby běžných onemocnění

péče o zdraví – pitný a pohybový režim, vhodná 
skladba stravy, nemoc a úraz, prevence, první pomoc, 
osobní hygiena

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

na příkladech uvede, jak lze preventivně předcházet 
nemocem, úrazům, zneužívání své osoby

osobní bezpečí – ochrana proti zneužívání

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

zjistí, že existují lidé, kteří jsou schopni záměrně ublížit osobní bezpečí – ochrana proti zneužívání

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

objasní, proč nesmí bez svolení nikam odejít, především 
s neznámou osobou, zůstávat sám s cizí osobou, brát 
cokoli od neznámého apod.

osobní bezpečí – ochrana proti zneužívání

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné 
lidi

čísla tísňového volání, správný způsob volání

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 
při cestě do školy a ze školy (ovládá chůzi po chodníku, 
zná zásady bezpečného přecházení)

bezpečnost silničního provozu – základní dopravní 
značky

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, pozná bezpečná místa pro hry a trávení volného času bezpečné chování
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využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa)
pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí)

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda (vztahy, vlastnosti vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur
odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole
  

Prvouka 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

orientuje se v okolí školy a svého bydliště orientace v místě bydliště a okolí školy

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli 
chodce

cesta na určené místo, dopravní značení – riziková 
místa a situace

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

rozliší různé dopravní prostředky cesta na určené místo, dopravní značení – riziková 
místa a situace

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

pojmenuje důležité dopravní značky cesta na určené místo, dopravní značení – riziková 
místa a situace

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

uvede plnou adresu a telefon orientace v místě bydliště a okolí školy

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi život a funkce rodiny

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

zapíše datum narození život a funkce rodiny

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

uvede a popíše povolání rodičů práce fyzická a duševní, zaměstnání
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ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

vyjmenuje a popíše různá povolání a pracovní činnosti práce fyzická a duševní, zaměstnání

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

vysvětlí potřebu různosti lidí a jejich povolání pro 
společnost

práce fyzická a duševní, zaměstnání

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

objasní termíny: ohleduplnost, kamarádství soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, pomoc 
nemocným

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků 
i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům

soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, pomoc 
nemocným

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

dokáže posoudit nesprávné chování a vysvětlí správný 
postup nápravy

soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, pomoc 
nemocným

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

orientuje se v čase – na příkladech porovná minulost a 
současnost

současnost a minulost v našem životě

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

rozliší kalendářní a školní rok, vymezí týdny, dny, 
hodiny, minuty

kalendář

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

stanoví denní režim vhodný pro dítě, vymezí v něm 
vhodné pracovní a odpočinkové aktivity

režim dne

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

porovnává zvyky a práci lidí v minulosti a současnosti proměny způsobu života, bydlení, předměty denní 
potřeby

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě roční období a změny v přírodě
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

pozná a pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata, 
rozezná pokojové rostliny, zeleninu, ovoce

živá příroda

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

třídí živočichy na domácí a volně žijící živá příroda

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

vysvětlí jejich význam pro člověka živá příroda

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

určí a roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků

živá příroda

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

dbá na dodržování pravidel správného chování v přírodě ochrana přírody – odpovědnost lidí

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

dodržuje základní hygienické návyky péče o zdraví – drobné úrazy a poranění – první 
pomoc

lidské těloČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

popíše základní části lidského těla a vnitřních orgánů
péče o zdraví – drobné úrazy a poranění – první 
pomoc

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

zhodnotí správnost chování a činnosti ve vztahu ke 
zdraví

péče o zdraví – drobné úrazy a poranění – první 
pomoc

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

rozlišuje nemoc a úraz péče o zdraví – drobné úrazy a poranění – první 
pomoc

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a popíše prevenci nemoci a úrazů péče o zdraví – drobné úrazy a poranění – první 
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jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

pomoc

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

předvede ošetření drobného poranění péče o zdraví – drobné úrazy a poranění – první 
pomoc

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

uvede příklady správného chování chodce a cyklisty cesta na určené místo, dopravní značení – riziková 
místa a situace

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi a učí 
se vyhodnotit nebezpečí a závažnost situace

osobní bezpečí – chování v rizikovém prostředí, 
označování nebezpečných látek

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a dodržuje 
bezpečnou vzdálenost od neznámé osoby

osobní bezpečí – chování v rizikovém prostředí, 
označování nebezpečných látek

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

přivolá pomoc pro sebe i pro jiné lidi v případě 
nebezpečí, učí se zachovat rozvahu a klid, nezmatkuje

osobní bezpečí – chování v rizikovém prostředí, 
označování nebezpečných látek

rizika v přírodě – mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

používá nejdůležitější telefonní čísla na záchrannou 
službu, policii, hasiče a dokáže telefonicky přivolat jejich 
pomoc čísla tísňového volání, správný způsob volání

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při uposlechne pokynů dospělých při mimořádných rizika v přírodě – mimořádné události způsobené 
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mimořádných událostech situacích, respektuje je i řídí se jimi přírodními vlivy a ochrana před nimi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen společnosti, jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být 
zainteresovaný na zájmu celku
  

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-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

začlení svou obec do příslušného kraje obec, místní krajina – její části, poloha v krajině

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

vyznačí na jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy a cestu na určené místo

orientace v místě bydliště a okolní krajině

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

vysvětlí význam barev na mapě obec, místní krajina – její části, poloha v krajině

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

objasní nebezpečí osamoceného pobytu v krajině – 
srázy, vodní toky a plochy, rozsáhlost lesů, proměnlivost 
počasí, sníh, apod.

obec, místní krajina – její části, poloha v krajině
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ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

ukáže přírodní a umělé prvky v okolní krajině obec, místní krajina – její části, poloha v krajině

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

vyjádří různými způsoby estetickou hodnotu a 
rozmanitost přírody

obec, místní krajina – její části, poloha v krajině

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

popíše změny v nejbližším okolí, v místě, kde žije orientace v místě bydliště a okolní krajině

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

určí světové strany v přírodě obec, místní krajina – její části, poloha v krajině

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

používá etické zásady, slušného chování, ohleduplnost pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické 
zásady, zvládání vlastních emocí

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

odvodí význam a potřebu různých povolání a různých 
činností

koníčky a povolání

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce 
peněz

hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby 
placení

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

určí čas jako fyzikální veličinu čas jako fyzikální veličina

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

přesně určí jakýkoli čas čas jako fyzikální veličina

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

orientuje se bezpečně v kalendářním a školním roce čas jako fyzikální veličina
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ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

vyhledává a shromažďuje poznatky o památkách svého 
regionu

regionální památky – péče o památky

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

seznámí se s pověstmi daného regionu pověsti a báje regionu, významné události, rodáci

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

konkretizuje pojmy rodný kraj, domov, vlast naše vlast – domov, národ, základy státního zřízení a 
politického systému ČR, státní symboly

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

uvede základní vlastnosti látek látky a jejich vlastnosti – změny skupenství, vlastnosti 
látek, měření

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek látky a jejich vlastnosti – změny skupenství, vlastnosti 
látek, měření

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti látky a jejich vlastnosti – změny skupenství, vlastnosti 
látek, měření

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

změří základní veličiny pomocí jednotkových nástrojů a 
přístrojů

látky a jejich vlastnosti – změny skupenství, vlastnosti 
látek, měření

životní podmínky – voda a vzduch – vlastnostiČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

hodnotí a uvědomuje si význam vody, vzduchu a půdy 
pro život půda – význam, složení

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 

uvede příklady využití hornin a nerostů některé hospodářsky významné horniny a nerosty
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souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

rozliší rostliny kvetoucí a nekvetoucí, popíše části rostlin rostliny, houby, živočichové – výskyt v regionu, 
význam v přírodě a pro člověka

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

vyjmenuje nejznámější hospodářské a léčivé rostliny, 
najde tyto rostliny v okolí školy

rostliny, houby, živočichové – výskyt v regionu, 
význam v přírodě a pro člověka

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

uvede živočichy a rostliny žijící ve svém okolí rostliny, houby, živočichové – výskyt v regionu, 
význam v přírodě a pro člověka

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

uvede správný způsob likvidace odpadů v 
domácnostech a význam třídění odpadů

ochrana životního prostředí – likvidace odpadů

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

využívá znalosti lidského těla k vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých orgánových soustav

lidské tělo – životní potřeby člověka

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života lidské tělo – životní potřeby člověka

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

chová se ohleduplně k druhému pohlaví a objasní a 
respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty v daném věku

lidské tělo – životní potřeby člověka

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

zdůvodní význam správného držení těla péče o zdraví – intimní a duševní hygiena, denní režim, 
zdravý životní styl

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

popíše správnou volbu oblečení a obuvi pro různé 
modelové situace

lidské tělo – životní potřeby člověka
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ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

vysvětlí význam péče o zdraví, otužování péče o zdraví – intimní a duševní hygiena, denní režim, 
zdravý životní styl

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

sestaví svůj režim dne péče o zdraví – intimní a duševní hygiena, denní režim, 
zdravý životní styl

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

dokáže přivolat lékařskou pomoc a ošetří drobná 
poranění

osobní bezpečí – rizikové situace, rizikové chování

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního 
provozu v rolích chodce a cyklisty

dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v 
dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky)

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

uvede zásady správného chování při styku s cizími 
osobami v různých modelových situacích

osobní bezpečí – rizikové situace, rizikové chování

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

seznamuje se s krizovými situacemi a učí se dbát na 
vlastní bezpečí

mimořádné události a rizika – postup v případě 
ohrožení

osobní bezpečí – rizikové situace, rizikové chováníČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

dokáže použít krizovou linku a nezneužívá ji
mimořádné události a rizika – postup v případě 
ohrožení

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení volného 
času (i konkrétních her a činností) a volí odpovídající 
způsoby ochrany (jednání, organizace, ochranné 
pomůcky)

rizika v přírodě

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit

řídí se důkladně pokyny dospělých při mimořádných 
situacích

mimořádné události a rizika – postup v případě 
ohrožení

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

prokazuje bezpečné způsoby chování a jednání v roli 
cyklisty

dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v 
dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky)
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účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli 
chodce a cyklisty, cíleně je používá

dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v 
dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význam lesa)
pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí)

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda (vztahy, vlastnosti vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur
odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita jako předpokládaný vývoj v budoucnosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě
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5.7 Přírodověda

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

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

  

Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Okruhy:

1) Rozmanitost přírody
2) Člověk a jeho zdraví
Přírodověda učí žáky seznamovat se s historií i současností regionu, Zemí jako součástí sluneční soustavy - 
vznikem a rozvojem života na ní, jejím významem pro člověka i lidstvo. Žák poznává rozmanitost i 
proměnlivost živé i neživé přírody svého regionu a celé vlasti. Na základě těchto poznatků se učí vyhledávat 
informace a důkazy o proměnách přírody a učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy. Sleduje 
vliv lidské činnosti na přírodu, hledá možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a životního 
prostředí.
Na základě poznání člověka jako živé bytosti žák poznává, jak se člověk vyvíjí a mění od narození až po 
dospělost, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy i mezilidských 
vztahů. Dostávají se mu základy o zdraví a nemocech, prevenci i první pomoci v různých životních situacích, 
i při mimořádných událostech. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. 
Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem, praktickou zkušeností žáků je pomocí ve zvládání 
nových životných situací, nalézání postavení mezi vrstevníky a upevňování pracovních a režimových 
návyků. Učí se sebekontrole , seberealizaci, diskusi. 
Vzdělávání v daném předmětu směřuje k těmto cílům:
- pochopení přírodních zákonitostí, vztahů a pojmů
- aplikaci v každodenním životě, ekologické aktivity, ochrana přírody
- rozvíjení samostatnosti pozorování na základě přírodních zákonitostí
- sebekontrola vlastních postupů
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Název předmětu Přírodověda
- řešení nestandardních úkolů – referáty, herbáře, sbírky
Forma realizace:
- skupinová výuka práce s atlasy rostlin, živočichů a hub, práce se sbírkami hornin a nerostů
- problémová výuka vnímá a chápe problémy vztahující se k rozmanitosti přírody
- systémová výuka používání zápisů a schematických kreseb
- týmová práce využití encyklopedií, přehledu živé přírody, pořizování sbírek, herbářů i celých rostlin
- laboratorní práce pokusy – vlastnosti vody, vzduchu, světla, nerostů a hornin

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět

Kompetence k učení:
Učitel
- umožňuje žákům používat veškeré dostupné zdroje
- umožňuje jim poznávání podstaty zdraví i příčiny nemocí
Žák
- získává informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu
- hodnotí výsledky svého pozorování
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- zařazuje metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami
Žák
- je veden ke vzájemné spolupráci
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně
- se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků
Žák
- pracuje ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
- respektují názory a zkušenosti druhých

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

Kompetence občanské:
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Název předmětu Přírodověda
Učitel
- buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Žák
- se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání
- se snaží o bezproblémovou a bezkonfliktní komunikaci
- je veden ke správnému chování v situacích ohrožení vlastního zdraví
Kompetence pracovní:
Učitel
- umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
Žák
- si utváří pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- dodržuje vymezená pravidla 

  

Přírodověda 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky 
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a 
její význam

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

dělí přírodu na živou a neživou

živá příroda – rostliny, houby, živočichové, znaky 
života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob 
života, výživa, stavba těla u některých druhů, význam v 
přírodě a pro člověka
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ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

rozeznává vodní toky, rozlišuje základní znaky řek, jezer, 
rybníků, vysvětlí koloběh vody v přírodě

voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh 
vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, 
význam pro život

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

pozoruje základní projevy života na konkrétních 
organismech, třídí organismy do skupin

rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi 
organismy, základní společenstva

vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a 
životní prostředí

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

rozlišuje a popisuje jednotlivé ekosystémy a zhodnotí 
kladný i záporný vliv člověka

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy
vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a 
živočichů
vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a 
životní prostředí

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny v 
přírodě v jednotlivých ročních obdobích roztřídí některé 
přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

rozmanitosti přírody
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

označí okrasné, užitkové a chráněné rostliny, volně žijící 
a domácí zvířata

živá příroda – rostliny, houby, živočichové, znaky 
života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob 
života, výživa, stavba těla u některých druhů, význam v 
přírodě a pro člověka
živá příroda – rostliny, houby, živočichové, znaky 
života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob 
života, výživa, stavba těla u některých druhů, význam v 
přírodě a pro člověka

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

zná pravidla bezpečného kontaktu s neznámými 
rostlinami a zvířaty

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
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odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

učí se vyhledávat informace a využívat je v praxi 
(časopisy, knihy, internet)

rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi 
organismy, základní společenstva

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)

poznává význam životního prostředí pro život člověka životní podmínky na Zemi, význam ovzduší, vodstva, 
půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi, podnebí a 
počasí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního 
prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé)
  

Přírodověda 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rozmanitosti přírody
látky a jejich vlastnosti – neživá příroda, třídění látek, 
změny látek a skupenství, vlastnosti
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh 
vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, 
význam pro život

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

pozoruje a popisuje neživou přírodu

nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky 
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významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a 
její význam

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

zná základní informace o vesmíru vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční 
období

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, 
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti

porovnávání látek a měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)

poznává význam životního prostředí pro život člověka životní podmínky – rozmanitost podmínek života na 
Zemi, význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a 
živočišstva

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o 
těle

osobní hygiena, zásady zdravého způsobu života

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

určuje základní části lidského těla a vnitřní ústrojí a 
orgány, orientuje se v etapách lidského života

lidské tělo – společné znaky, životní potřeby a projevy, 
základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly, vývoj 
jedince

člověk a jeho zdraví
péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, 
pohybový režim, zdravá strava
nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, 
úrazová zábrana

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 
zdraví

brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné 
pomoci

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

uplatňuje zásady zdravého stravovacího a pitného 
režimu

osobní hygiena, zásady zdravého způsobu života

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby osobní bezpečí – bezpečné chování v silničním 
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jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných provozu v roli chodce, krizové situace (šikana, týrání, 
zneužívání)

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

poskytuje první pomoc při drobném poranění (dohled 
učitele) a pracuje s drobným obvazovým materiálem

člověk a jeho zdraví

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné 
pohromy a ekologické katastrofy

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

situace ohrožení – živelné katastrofy, ekologické 
katastrofy a jiné

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Prostředí a zdraví (rozmanitost vlivu prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví)
   

5.8 Vlastivěda

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

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

  

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
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Název předmětu Vlastivěda
Charakteristika předmětu Vlastivěda je založena na aktivní činnosti žáků, kdy žáci využívají zkušenosti a poznatky z běžného života i 

mimořádných událostí v rodině, škole, obci a nejbližším okolí. Prohlubuje porozumění historickým a 
politickým událostem, které ovlivnily vývoj ČR, Evropy i světa. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční 
evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka a uplatňování práva. Vede žáky 
k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod.
Cílem vlastivědy je poskytnout žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v 
české i evropské společnosti. Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním 
kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech. Předmět vlastivěda se 
velmi dotýká osobnostní i sociální výchovy – přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i 
mimo ni, vede k uvědomování si hodnoty různých lidí, názorů, přístupů k řešení problémů. Promítá se i do 
dalších předmětů jako ČJ a literatura, HV, VV, TV a do života školy – projekt Den Země, projekt Den 
evropských jazyků.
Velmi důležité je, aby se žáci sami naučili vyhledávat informace, třídit je, zvolit si svůj postup, umět vyjádřit 
svůj názor, předat své poznatky spolužákům a hlavně je využívat v praxi.
Vzdělávání v daném předmětu směřuje k těmto cílům:
- pochopení historických událostí
- orientace v časové posloupnosti
- aplikace poznatků v každodenním životě
- rozvíjení logického myšlení
- řešení složitých situací
- uvědomování se hodnoty spolupráce a pomoci
Forma realizace:
- skupinová výuka projekty školy, jednoduché plánky, mapy, grafy
- výukový software výukové programy, testy
- problémová výuka vyhledávání a zápisy historických událostí
- systémová výuka zapisování historických dat – časová přímka

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

Disponibilní časová dotace (celkem 2 hodiny):
1. stupeň: 4. ročník - 1 hodina, 5. ročník - 1 hodina 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení:
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Název předmětu Vlastivěda
Učitel
- vede žáky k užívání správné symboliky
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle
Žák
- se učí orientovat v jednoduchém plánu obce, místa bydliště, školy
- se učí znát cestu na určité místo
- se učí začlenit obec (město) do příslušného kraje
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- umožňuje, aby žáci pracovali s veškerými dostupnými zdroji
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Žák
- se učí rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině
Kompetence komunikativní:
Učitel
- učitel vede žáky k ověřování výsledků
Žák
- učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty krajiny
- využívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem 
záznamů
- učí žáky sledovat rozdíly mezi různými povoláními a pracovními činnostmi
Žák
- rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence občanské:
Učitel
- učí žáky sledovat rozdíly mezi různými povoláními a pracovními činnostmi
Žák
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR (případně ve 
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Název předmětu Vlastivěda
státech Evropy)
- projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti
Kompetence pracovní:
Učitel
- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- vede žáky k plánování úkolů a postupů
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
Žák
- uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí
- na příkladech porovnává minulost a současnost

  

Vlastivěda 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

umí určit polohu bydliště nebo pobytu vzhledem ke 
krajině a státu

domov, prostředí domova a rodiny

obec (město, místní krajina)ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

orientuje se v obci, zná významné budovy a orientační 
body města okolní krajina (místní oblast, region)

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

umí určit světové strany v přírodě a podle mapy, 
dodržuje zásady bezpečnosti pohybu v přírodě, sleduje 
faunu a floru

poloha v krajině, minulost a současnost obce
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ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

mapy obecně zeměpisné a tematickéČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí

umí používat základní typy map
turistické, nástěnné mapy, atlasy, orientační plány, 
světové strany

regiony ČR
Praha a oblasti ČR
střední Čechy, východní Čechy, severní Čechy, západní 
Čechy, jižní Čechy, Českomoravská vrchovina, severní, 
střední a jižní Morava

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

zná regionální zvláštnosti

naše vlast
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

umí vyhledat jednoduché údaje na mapě naší republiky, 
zprostředkovává ostatním zkušenosti a zážitky z 
vlastních cest

mapy obecně zeměpisné a tematické

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich 
zástupce, symboly státu a jejich význam

státní zřízení, politický systém ČR, státní správa a 
samospráva, státní symboly, národ a vlastenectví

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí

umí se orientovat na mapách různých měřítek turistické, nástěnné mapy, atlasy, orientační plány, 
světové strany

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

zorientuje mapu podle světových stran turistické, nástěnné mapy, atlasy, orientační plány, 
světové strany

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

lidé kolem nás, soužití a chování lidí

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 

vyjádří vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
soužití ve škole i mimo ni

vztahy, komunikace, zájmové spolky, církve
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soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení

umí obhájit své názory, popřípadě připustí svůj omyl, 
dohodne se na společném postupu se spolužáky

lidé kolem nás, soužití a chování lidí

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

používá pojmy, orientuje se ve formách vlastnictví obchod, firmy, vlastnictví státní, soukromé, církevní

právo a spravedlnostČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

zná a řídí se podle pokynů vnitřního řádu školy
školní a třídní řád, práva a povinnosti žáků

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)

poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy

problémy životního prostředí v ČR (viz regiony)

lidé a čas, orientace v čase a časový řádČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

učí se pracovat s časovými údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy dějiny jako časový sled událostí ( Dávní Slované, 

Přemyslovci, Lucemburkové, husité, Jagellonci, 
Habsburkové)

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 

využívá informační zdroje pro pochopení minulosti lidé a obory zkoumající minulost
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situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů

zdůvodní historické důvody pro zařazení státních svátků 
a významných dnů

současnost a minulost v našem životě, významné dny 
a státní svátky

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

poznává a hodnotí význam práce a způsob života předků proměny způsobu života a bydlení

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)

poznává regionální specifikace regionální památky, péče o památky

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

poznává historické pamětihodnosti ČR památky ČR (UNESCO)

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

seznamuje se s pověstmi a minulostí kraje a vlasti báje, mýty a pověsti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

kořeny a zdroje evropské civilizace, historie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

řešení problémů hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

analýza vlastních i cizích postojů a hodnot, odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování, prosociální chování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

rovnocennost všech etnických skupin, odlišnost lidí, postavení národnostních skupin
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Vlastivěda 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
místo, kde žijeme
hospodářství ČR
surovinové zdroje

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického

zná přírodní a hospodářské podmínky ČR

průmysl, zemědělství, služby, obchod, doprava, 
cestovní ruch

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

zná základy první pomoci, dokáže pomoci slabším, umí 
vyhodnotit své chování v dopravním provozu, je si 
vědom možných nebezpečí

pomoc nemocným, sociálně slabým

sociální problémyČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

uvědomuje si nebezpečnost návykových látek
problémy konzumní společnosti

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

Evropa a svět

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 

vyhledává jednoduché údaje na mapách Evropy a světa

kontinenty
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Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

Evropa – střední, západní, severní, východní, jižní, 
státy EU

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí

cestování

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického

porovnává způsob života a přírodní podmínky v ČR a 
evropských zemích

politické strany

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí

učí se orientovat na mapách různých měřítek (mapa 
světa, polokoulí, Evropy) a seznamuje se s pojmy

mapy obecně zeměpisné a tematické

nástěnná mapa světa, polokoulí, Evropy, globus, atlasyČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách Evropy rovnoběžky, poledníky, rovník, obratníky

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, dohodne se na 
společném postupu a řešení se spolužáky

lidé kolem nás, soužití lidí, mezilidské vztahy, 
komunikace
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nedostatkům
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení
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

obchod, firmyČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

rozlišuje základní formy vlastnictví
vlastnictví-státní, soukromé, církevní, osobní, společné

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

používá peníze v běžných situacích peníze

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

pomoc nemocným, sociálně slabým

právo a spravedlnost, základní lidská práva a práva 
dítěte
protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, 
soukromého vlastnictví, duševních hodnot
sociální problémy

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská 
práva a demokratické principy

nesnášenlivost mezi lidmi (rasová, etnická aj., 
sousedské vztahy), správné soužití

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 

hodnotí kulturní akce, přispívá ke kultuře obce kultura, podoby a projevy kultury, kulturní instituce
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místem, v němž žije
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

problémy konzumní společnosti

základní globální problémy
globální problémy přírodního prostředí

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)

navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce

proměny způsobu života a bydlení

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

lidé a čas, orientace v čase a časový řád

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik

dějiny jako časový sled událostí (Národní obrození, 
technika 19.století, kultura 19.století, 1.světová válka, 
první republika 1918-1938, 2.světová válka, 
Československo po válce, 1948-1989, až současnost

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

orientuje se v historicky časových souvislostech

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

využívá informační zdroje pro pochopení minulosti současnost a minulost v našem životě

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

místo, kde žijeme

společný „evropský dům“ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

uvědomuje si potřebu chráněných částí přírody a 
kulturních památek (movitých i nemovitých)

státní svátky a významné dny

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen společnosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
volební systémy a demokratické volby a politika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
demokracie jako protiváha diktatury a anarchie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skkupinám

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity, multikulturalita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Česká republika jako součást Evropy
   

5.9 Dějepis

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku. 

Žák je veden k pochopení dějinných procesů, které ovlivňovaly a ovlivňují vývoj lidské společnosti. 
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Název předmětu Dějepis
Záměrem výuky je podat celistvý a objektivní obraz vývoje lidské společnosti od jejího počátku do konce 20. 
století. Důraz je kladen na hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu s evropským a světovým 
vývojem.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k:
- rozvíjení vlastního historického vědomí
- vnímání obrazu hlavních vývojových linií
- získávání orientace v historickém čase
- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
- chápání kulturní rozmanitosti světa
- utváření pozitivního hodnotového systému
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:
zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,…
matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky,…
výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,…
hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,…
jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,…
občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební systém,…
tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,…

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

Disponibilní časová dotace (celkem 1 hodin):
2. stupeň:  9. ročník - 1 hodina

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:
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
- vede k zamyšlení nad historickým vývojem
Žák
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá 
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Název předmětu Dějepis
v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
- důsledným rozlišením základního a rozšiřujícího učiva směřuje ke schopnosti rozlišovat podstatné a 
podružné
- vytváří si povědomí o postupných změnách ve vývoji lidské společnosti, osvojuje si příčinné a následné 
vztahy mezi jednotlivými historickými událostmi a jejich odraz
  v současnosti
- plněním úkolů si upevňuje tvořivý a činnostní přístup k obsahu vzdělávání se učí vytvářet svůj vlastní 
názor na dobové události
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT,AV technika )
- zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením
- vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování
Žák
- učí se vyhledávat potřebné informace a poznatky pro řešení úkolů, využívá získané vědomosti a 
dovednosti
- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
- začíná kriticky myslet, učí se argumentovat a obhajovat své stanovisko
Kompetence komunikativní:
Učitel
- vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování
- zařazuje do výuky diskuzi
- vede žáky k věcnému argumentování
- vede žáky k práci s různými typy textů
- vede žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií
Žák
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně
- účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,…
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 
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světem
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- vytváří příznivé klima třídy
- dodává žákům sebedůvěru
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- motivuje žáky k týmové práci a pocitu odpovědnosti za společnou práci
Žák
- účinně spolupracuje ve skupině
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými 
při řešení daného úkolu
- učí se obhajovat stanovisko skupiny a prezentovat výsledky práce skupiny ostatním
Kompetence občanské:
Učitel
- reflektuje při výuce společenské dění
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví
- zprostředkovává poznávání základních principů soužití lidí v dějinách a porovnávání se současností
Žák
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních 
lidí
- odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 
kulturního dění,
- uvede příklady nejvýznamnějších hmotných duchovních památek na našem území i v Evropě
Kompetence pracovní:
Učitel
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Název předmětu Dějepis
- požaduje dodržování dohodnuté kvality práce
- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Žák
- dodržuje vymezená pravidla
- plní povinnosti a závazky
- využívá svých znalostí v běžné praxi

  

Dějepis 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
úvod do dějepisuD-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 

potřebnosti dějepisných poznatků
vysvětlí důležitost a potřebnost dějepisných poznatků 
na příkladech ze svého okolí (historická paměť – rodina, 
ochrana kulturního dědictví – regionální památky)

úkol historické vědy

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území

charakterizuje změny ve výrobě v době železné Keltové

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

objasní význam velké řecké kolonizace velká řecká kolonizace

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

objasní důsledky stěhování národů střední Evropa v době římské, stěhování národů

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

vysvětlí dělení pravěku pravěk
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D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

popíše vznik náboženství a umění vznik náboženství a umění

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

popíše vládu římských císařů v prvním, druhém a třetím 
století

římské císařství

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území

popíše germánskou společnost Germáni

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území

popíše keltskou společnost Keltové

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území

popíše původ a společnost Slovanů Slované

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

charakterizuje Řím v době královské království v době Etrusků

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

zajímá se o současnost a minulost vlastního národa i 
jiných kulturních společenství

historické prameny

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

vyhledá v okruhu svých příbuzných zdroje o minulosti – 
památky hmotné a písemné

historické prameny

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

zná instituce v Olomouci, kde jsou shromažďovány 
zdroje informací o minulosti

historické prameny

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

vysvětlí rozdíl mezi mapou obecně zeměpisnou a 
historickou

mapy

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

používá dějepisný atlas mapy

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 

znázorní události na časové ose a seřadí chronologicky 
hlavní historické epochy

vnímání historického času – časová přímka, hlavní 
období historie
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sledu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

vysvětlí rozdíl mezi hospodářstvím přisvojovacím a 
výrobním

zemědělství a chov dobytka, společnost, rozvoj 
hospodářství
zemědělství a chov dobytka, společnost, rozvoj 
hospodářství

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

popíše uspořádání společnosti v pravěku do rodových a 
sousedských svazků

pravěk v českých zemích
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

popíše způsob života pravěkých lovců a sběračů 
(materiální a duchovní kultura)

lovci a sběrači v době kamenné

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

vysvětlí význam vzniku zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro další vývoj lidské společnosti

doba železná

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území

zná nejvýznamnější archeologická naleziště ve svém 
nejbližším okolí a pomocí atlasu vyjmenuje některé 
archeologické kultury u nás

pravěk v českých zemích

doba bronzováD-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území

charakterizuje změny ve výrobě v době bronzové
pravěk v českých zemích
doba železnáD-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 

našem území
posoudí význam Keltů pro rozvoj řemesel a obchodu u 
nás pravěk v českých zemích

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

lokalizuje nejstarší státy – tzv. úrodný půlměsíc na 
historické mapě světa

nejstarší starověké státy

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

vysvětlí souvislost mezi přírodními podmínkami a 
vznikem nejstarším státních útvarů (Mezopotámie, 
Egypt, Indie, Čína)

přírodní podmínky a znaky starověkých států, jejich 
kulturní odkaz (Mezopotámie, Egypt, státy na předním 
východě, Indie, Čína)

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

rozpozná společné rysy nejstarších států a vysvětlí 
význam písma pro vznik států

nejstarší starověké státy

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

popíše postavení různých skupin obyvatelstva v 
nejstarších státech

nejstarší starověké státy

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 

popíše kulturní přínos jednotlivých starověkých států, 
světové kulturní dědictví těchto států a podíl českých 
badatelů na zkoumání dějin nejstarších států (čeští 

přírodní podmínky a znaky starověkých států, jejich 
kulturní odkaz (Mezopotámie, Egypt, státy na předním 
východě, Indie, Čína)
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přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

egyptologové, B.Hrozný)

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

vysvětlí význam judaismu pro evropskou kulturu přírodní podmínky a znaky starověkých států, jejich 
kulturní odkaz (Mezopotámie, Egypt, státy na předním 
východě, Indie, Čína)

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

chápe vzájemné obohacování různých kultur přírodní podmínky a znaky starověkých států, jejich 
kulturní odkaz (Mezopotámie, Egypt, státy na předním 
východě, Indie, Čína)

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

lokalizuje antické Řecko na mapě Evropy a světa, popíše 
přírodní podmínky a hospodářství

starověké Řecko

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

kriticky přistupuje k popisu historických událostí v 
krásné literatuře /mýty a skutečnosti)

homérská společnost

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

objasní význam Kréty pro vznik řecké civilizace minojská Kréta a mykénské Řecko

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

srovná odlišné formy vlády nejstarších (otrokářských) 
států a starověkého Řecka

vznik athénské demokracie

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

charakterizuje městské státy Sparta a Athény a srovná je 
s Mezopotámií a Egyptem

řecký městský stát - Athény, Sparta

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

porovná antickou demokracii s novodobým pojetím 
demokracie

Athény za Perikla

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

zamýšlí se nad „spravedlností války“ (válka obranná a 
útočná) – řecko-perské války

Řecko – perské války

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které orientuje se v řecké kultuře – písmo, literatura, kulturní odkaz starověkého Řecka
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se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

náboženství, olympijské hry, architektura

kulturní odkaz starověkého ŘeckaD-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

popíše všední život Řeků (bydlení, strava, odívání, 
zábava) život Řeků

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

vysvětlí příčiny a důsledky peloponéské války peloponéská válka

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

popíše vzestup Makedonie a tažení Alexandra Velikého Řecko ve 4. století př. Kr.

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

vysvětlí význam helénistické kultury Alexandr Veliký a helénismus

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

popíše polohu Říma, osídlování starověké Itálie a její 
přírodní podmínky

starověký Řím

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

charakterizuje boje mezi patricii a plebeji počátky Říma a boje mezi patriciji a plebeji

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

objasní fungování republikánského státního zřízení a 
srovnává ho s císařstvím

vznik republiky v Římě

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

popíše průběh boje Říma s Kartágem o ovládnutí 
Středomoří

boj Říma o ovládnutí Středomoří

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 

vysvětlí příčiny a průběh krize římské republiky a pokusy 
o reformy

krize římské republiky, doba Caesarova a Augustova
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podstatu antické demokracie
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

posoudí význam G.I:Caesara a Augusta pro další vývoj 
Říma

krize římské republiky, doba Caesarova a Augustova

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

chápe pojem občanská válka krize římské republiky, doba Caesarova a Augustova

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

pomocí mapy popíše územní rozsah římské říše římské císařství

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

charakterizuje kulturní přínos Říma (vzdělanost, věda, 
literatura, umění)

kulturní odkaz starověkého Říma

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

popíše zrod křesťanství, příčiny jeho pronásledování a 
zrovnoprávnění s ostatními kulty

počátky křesťanství

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

popíše všední den Římanů život Římanů

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

vysvětlí souvislost dějin Říma s našimi dějinami a 
kulturní sounáležitost Evropy

kulturní odkaz starověkého Říma

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

objasní příčiny krize římského císařství a rozpadu římské 
říše

krize římského císařství a zánik Říma

kulturní odkaz starověkého ŘeckaD-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

uvědomuje si rozmanitost různých kultur a srovnává je 
se svou kulturní identitou, tradicemi a hodnotami a 
utváří si k nim pozitivní postoj

kulturní odkaz starověkého Říma

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
kořeny a zdroje evropské civilizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami ( vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti)
  

Dějepis 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
raný středověk - společnostD-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 

která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

posoudí význam vzniku některých státních útvarů v 
Evropě, postavení panovníka a ostatních společenských 
vrstev, popíše životní styl raného středověku

dějiny států na území bývalé říše římské a mimo 
hranice říše římské - Francká říše, Svatá říše římská, 
Francie, Anglie, Byzanc, Arabská říše, Vikingové, 
Kyjevská Rus, Polsko, Sámova říše

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

vysvětlí vnitřní vývoj Velkomoravské říše a českého 
státu a postavení těchto státních útvarů v evropských 
souvislostech

Velká Morava, počátky českého státu, první čeští 
králové

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám

charakterizuje úlohu církve a víry v životě středověkého 
člověka, popíše vztah mezi mocí světskou a církevní a 
chápe příčiny jejich vzájemných konfliktů, charakterizuje 
vztah křesťanství a kacířství

křesťanství, papežství, křížové výpravy

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

rozpozná základní prvky románské kultury a jmenuje 
nejvýznamnější románské památky v Čechách a na 
Moravě, vnímá umění jako bohatství své země

kultura raného středověku - románský sloh
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Dějepis 7. ročník

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

vrcholný středověk - společnost, způsob životaD-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

chápe úlohu kolonizace a vzniku měst pro středověkou 
společnost rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich význam

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus

charakterizuje okolnosti vzniku parlamentu a 
generálních stavů, porovná jejich funkci se současnými 
zastupitelskými orgány

západní Evropa v období vrcholného středověku - 
Svatá říše římská, Francie, Anglie, papežské schizma, 
stoletá válka
východní, střední a jižní Evropa - Rusko, Polsko, Litva, 
osmanská říše

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

popíše vývoj ve střední, východní a jižní Evropě v době 
vrcholného středověku

Jagellonci na českém a uherském trůně
dějiny českých zemí pod vládou přemyslovských králů 
ve 13. a na počátku 14. století (společnost, kultura, 
hospodářství, osobnosti)

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

objasní význam českého státu jako důležitého činitele v 
době vrcholného středověku

český stát za vlády Lucemburků - postavení v Evropě, 
význam Karla IV.

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky

vysvětlí příčiny a význam objevných plaveb a důsledky 
pronikání Evropanů do nových oblastí

objevné plavby a jejich důsledky, počátky dobývání 
světa

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

chápe význam husitství pro vývoj české společnosti husitská reformace, husitské války a jejich důsledky, 
doba poděbradská

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

jmenuje základní prvky gotické kultury a nejvýznamnější 
české a evropské památky tohoto období

kultura vrcholného a pozdního středověku - období 
gotiky

společnost v raném novověku, změny v hospodaření v 
16. století
reformační hnutí v Evropě

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky

objasní reformátorské myšlenky i reakci církve na 
požadavky reformátorů, rozpoznává netolerantní 
projevy chování, respektuje odlišné názory, zaujímá 
tolerantní postoj k minoritám, jmenuje nejvýznamnější 
představitele evropské reformace, objasní rozdělení 
Evropy na katolickou a protestantskou část

evropské velmoci v 16. – 17. století
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D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

chápe postavení českých zemí v habsburské monarchii a 
v evropských podmínkách

český stát v habsburské monarchii - vláda Ferdinanda 
I., Maxmiliána II. a Rudolfa II.

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

vysvětlí příčiny znovuobjevení antického ideálu člověka, 
pozná základní prvky renesanční kultury, jmenuje 
nejznámější české a evropské památky a představitele 
tohoto období

renesance a humanismus - architektura, výtvarné 
umění, vzdělanost a literatura, hudba

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky

charakterizuje příčiny a důsledky náboženské 
nesnášenlivosti v době třicetileté války, na příkladech 
demonstruje důsledky války pro evropské obyvatelstvo. 
Raný středověk

třicetiletá válka -předpoklady, příčiny a záminka války, 
české stavovské povstání, průběh třicetileté války a její 
důsledky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

klíčové mezníky evropské historie
  

Dějepis 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

charakterizuje základní prvky barokní kultury a jmenuje 
významné české a evropské památky a představitele 
tohoto období.

kultura a životní styl v 17. a 18. století - baroko, 
rokoko, klasicismus, rozvoj vědy, vzdělanosti a 
techniky

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

chápe souvislost mezi ekonomickými, sociálními, 
politickými a kulturními změnami ve vybraných zemích a 
u nás, které charakterizují modernizaci společnosti

společnost - nové typy monarchií, občanská revoluce
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Dějepis 8. ročník

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

chápe pojem osvícenství, jmenuje významné panovníky 
a představitele tohoto období

české země po třicetileté válce - rekatolizace, 
společnost, osvícenský absolutismus Marie Terezie a 
Josefa II.
Anglická revoluce, vznik Velké Británie
francouzský absolutismus
ruská společnost v 17. a 18. století

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

na příkladech demonstruje rozdílné tempo modernizace 
a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla, charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi české země po třicetileté válce - rekatolizace, 

společnost, osvícenský absolutismus Marie Terezie a 
Josefa II.

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

odhaluje kořeny, průběh a důsledky boje za nezávislost 
severoamerických osad, jmenuje první významné 
představitele USA, objasní význam kolonií

život v severoamerických koloniích, vznik USA

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé

vysvětlí souvislost mezi událostmi francouzské revoluce 
a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím 
starých společenských struktur v Evropě na straně 
druhé; objasní vliv těchto událostí na vývoj v našich 
zemích

Velká francouzská revoluce, napoleonské války, 
vídeňský kongres

emancipace národů, průmyslová revoluce, sociální 
důsledky, změna způsobu života
národní hnutí velkých a malých národů -Německo, 
Itálie, Francie, Rusko, Balkánský poloostrov

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

objasní podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní změny ve vybraných zemích, které 
charakterizují změny ve společnosti, chápe pojmy 
svoboda, občanská práva a práva člověka

kultura první poloviny 19. století - romantismus, 
biedermeier

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů

vysvětlí touhu národů po samostatnosti, nutnosti 
vlastního jazyka pro zvýšení národního sebevědomí, 
srovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého 
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů

dějiny českých zemí - počátky českého národního 
obrození

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích

objasní emancipační úsilí významných sociálních skupin 
a charakterizuje požadavky formulované ve vybraných 
evropských revolucích, chápe vliv nerovnoměrného 
vývoje států na jejich vzájemné vztahy

revoluční rok 1848 v Evropě a habsburské monarchii, 
revoluce jako jeden ze způsobů řešení politických, 
sociálních a národnostních problémů
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Dějepis 8. ročník

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

vyjmenuje a popíše významné sociální skupiny, na 
vybraných příkladech objasní základní politické proudy

emancipace národů, průmyslová revoluce, sociální 
důsledky, změna způsobu života

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy

vysvětlí vznik základních politických proudů emancipace žen ve druhé polovině 19. století, vznik 
politických stran
Velká Británie, Francie a Rusko na přelomu 19. a 20. 
století, imperialismus a kolonialismus
občanská válka Severu proti Jihu v USA
situace v habsburské monarchii – bachovský 
absolutismus, ústavní režim, vznik Rakouska-Uherska, 
formování české moderní občanské společnosti

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

objasní rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost 
vedla, objasní soupeření mezi velmocemi a vysvětlí 
význam kolonií, charakterizuje postavení českých zemí v 
habsburské monarchii ve druhé polovině 19. století

kultura druhé poloviny 19. století a počátku 20. století
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

objasní procesy sjednocování v Itálii a v Německu, 
jmenuje významné představitele těchto událostí

sjednocení Itálie, sjednocení Německa

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Listina základních práv a svobod, práva a povinnost občana
  

Dějepis 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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Dějepis 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
první světová válka - vznik Trojspolku a Trojdohody, 
atentát v Sarajevu, průběh první světové války, 
zneužití techniky, Češi a Slováci v první světové válce, 
zahraniční odboj, vyhlášení Československa, pařížská 
mírová konference, vznik Společnosti národů

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

dokáže objasnit a na příkladech ukáže zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

druhá světová válka - průběh, válka v Evropě, útok 
Německa na Polsko, Skandinávii, Francii, Velkou 
Británii, Balkán, Sovětský svaz, koordinace postupu 
Spojenců, vítězství nad fašismem, válka v Tichomoří, 
rozvoj techniky a její zneužití ve druhé světové válce, 
výsledky druhé světové války

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

popíše jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich 
nastolení v širších ekonomických a politických 
souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; chápe 
destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu

totalitní režimy - charakteristika totalitních režimů v 
komunistickém Sovětském svazu, fašistické Itálii a 
nacistickém Německu

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů

vysvětlí klady a nedostatky demokratických systémů poválečné uspořádání - klady a nedostatky 
demokratických systémů, postupimská konference - 
demilitarizace, denacifikace a demokratizace 
Německa, vysídlení Němců z Polska, Československa a 
Maďarska, mírové smlouvy a potrestání válečných 
zločinců, vznik OSN

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

charakterizuje a na příkladech objasní antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

zločiny proti lidskosti - koncentrační tábory, ŠOA, 
norimberské zákony, konečné řešení židovské otázky 
Hitlerem, vyvražďování Romů nacisty, bolševická 
genocida v Pobaltí
Československá republika - formování republiky, 
hospodářství v Československu, zahraniční politika, 
kultura a věda mezi válkami

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

objasní postavení Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí

Československo za druhé světové války - vyhlášení 
protektorátu Čechy a Morava, situace v protektorátu, 
domácí odboj, zahraniční odboj, českoslovenští vojáci 
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Dějepis 9. ročník

v bojích po boku Spojenců, atentát na Heydricha, 
květnové povstání, Židé v protektorátu
Československo po druhé světové válce - politická 
situace, komunistický převrat v roce 1948, upevňování 
komunistické moci, pronásledování odpůrců režimu, 
politické procesy, plánované hospodářství, pokus o 
změnu v roce 1968, období normalizace v 70. a 80. 
letech, sametová revoluce 1989 a další vývoj, vznik 
České republiky a Slovenské republiky v roce 1993, 
kultura a věda ve druhé polovině 20. století

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

objasní příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, 
dokáže najít příklady střetávání obou bloků

studená válka - vznik bipolárního světa po skončení 
druhé světové války, Marshallův plán, berlínská krize, 
rozdělení Německa, východní blok, hrozba třetí 
světové války - válka v Koreji, suezská krize, karibská 
krize, odzbrojování a uvolňování v 70. a 80. letech

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

objasní a na příkladech vysvětlí mocenské a politické 
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce

vznik NATO

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí objasní postavení rozvojových zemí rozvojové země - mocenský boj mezi USA a Sovětským 
svazem, dekolonizace

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

dokáže se částečně orientovat v problémech 
současného světa

problémy současného světa, evropská integrace, 
blízký východ, terorismus

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

postavení národnostních menšin
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5.10 Občanská výchova

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Občanská výchova
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Občanská výchova zahrnuje vzdělávací obsah oboru Výchova k občanství,vyučuje se jako samostatný 

předmět v 6. - 9. ročníku.
V návaznosti na učivo prvouky, vlastivědy a dalších předmětů orientuje žáky ve významných okolnostech 
společenského života a seznamuje je s postavením jednotlivců ve struktuře společenských vztahů. Integruje 
poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky a osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů, dílčí 
podněty hlouběji objasňuje, zdůvodňuje a dále rozšiřuje.
Vzdělávací oblast předmětu směřuje na:
- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
- orientace ve významných okolnostech společenského života
- utváření vztahů žáků ke skutečnosti
- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, 
mezilidských vztahů a životního prostředí
- vedení k sebepoznávání, přijímání pozitivních životních hodnot a žádoucích modelů chování

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení:
Učitel
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Název předmětu Občanská výchova
- vede žáky k ověřování důsledků
- poskytuje metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Žák
- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších 
celků, nalézá souvislosti
- získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozuje z nich závěry
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- klade otevřené otázky
- umožní volný přístup k pomůckám
Žák
- tvořivě přistupuje k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt řešení
- umí kriticky myslet a je schopen hájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
Učitel
- projevuje zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků
- vedení žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
- podněcování žáků k argumentaci
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
Žák
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
- umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje
- komunikuje na odpovídající úrovni
- umí využívat ke komunikaci vhodné technologie

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence sociální a personální:
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
Žák
- umí spolupracovat v týmu, naslouchat a pomáhat
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Název předmětu Občanská výchova
- upevňuj dobré mezilidské vztahy
- umí hodnotit svoji práci i práci ostatních
Kompetence občanské:
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Žák
- zná legislativu a obecné morální zákony a dodržuje je
- respektuje názory ostatních
- formuje své volní a charakterové rysy
- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace
Kompetence pracovní:
Učitel
- napomáhá podle potřeby při cestě ke správnému řešení
- vede ke správnému způsobu používání techniky a vybavení
Žák
- efektivně organizuje vlastní práci
- získává sebedůvěru

  

Občanská výchova 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

vyjmenuje a popíše státní symboly, popíše, kdy a jak se 
používají, a vysvětlí, k čemu slouží,
prokazuje úctu státním symbolům

státní symboly a jejich používání
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Občanská výchova 6. ročník

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

navrhne jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede 
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, posoudí 
nutnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
vysvětlí princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti, uvede příklady rizik 
při hospodaření s penězi

úloha peněz a majetku v životě člověka, materiální 
funkce rodiny, rodinný rozpočet, žebříček hodnot

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

svými slovy vyjádří, co pro něho znamená pojem 
domov, vlast, vlastenectví, zajímá se o život v obci, 
uvede, které instituce s podílejí na správě obce, všímá si 
životního prostředí v obci, popíše nedostatky a navrhuje 
řešení a sám se dle svých schopností zapojuje, popíše 
přírodní a kulturní zajímavosti své obce

obec - domov, vztah k obci, podíl občana na životě své 
obce, státní správa, samospráva, obecní zřízení, obecní 
úřad, obecní zastupitelstvo, obecní rada, obecní 
rozpočet, životní prostředí, přírodní a kulturní 
zajímavosti obce

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

objasní význam povinné školní docházky, orientuje se v 
systému školství v ČR, vysvětlí důležitost dodržování 
pravidel ve škole, snaží se dobře rozplánovat svou práci 
a zvolit vhodné pracovní metody

škola – vzdělávání jako celoživotní proces, školní 
docházka, systém vzdělávání, pravidla školního života, 
školní řád, umění učit se - nadání, plánování, 
organizace, metody učení, odpočinek

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

uvede příklady různých typů rodin, orientuje se v 
rodinných a příbuzenských vztazích, vysvětlí rozdíl mezi 
manželstvím a registrovaným partnerstvím, objasní 
pojem plánované rodičovství, dokáže seřadit vývojové 
etapy života, uvede formy náhradní výchovy

rodina - postavení rodiny v dnešní společnosti, typy 
rodiny, rodinné a příbuzenské vztahy, rodokmen, 
manželství, partnerství, funkce rodiny, vytvoření 
rodiny, bezpečí, vliv rodiny na výchovu dítěte, 
náhradní výchova

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 

umí se orientovat v kalendáři, dokáže vysvětlit původ a 
způsoby dodržování svátků, uvede příklady svátků a 
tradic ČR, popíše, jak je doma slaví

čas - čas v praktickém životě člověka, relativnost času, 
měření času, letní čas, orloj, relativní vnímání času, 
cyklus přírody, orientace v čase
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Občanská výchova 6. ročník

postoje k menšinám
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy rodiny, 
uvědomuje si možnost nebezpečí vycházejícího i z 
rodiny

rodina - postavení rodiny v dnešní společnosti, typy 
rodiny, rodinné a příbuzenské vztahy, rodokmen, 
manželství, partnerství, funkce rodiny, vytvoření 
rodiny, bezpečí, vliv rodiny na výchovu dítěte, 
náhradní výchova

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

seznámí se s některými zvláštnostmi různých regionů 
ČR, uvede, co je typické pro vlastní region, má přehled o 
dějinách českého národa, dokáže pojmenovat některá 
zajímavá či památná místa naší vlasti, vyjmenuje 
některé významné české osobnosti

ČR – demokratický stát, typy státní moci, historie, 
významné osobnosti, regiony – odlišnost života v 
regionech, charakteristika vlastního regionu

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

seznámí se s rozdělením státní moci a popíše základní 
funkce jednotlivých složek, vysvětlí význam členění 
státní moci

ČR – demokratický stát, typy státní moci, historie, 
významné osobnosti, regiony – odlišnost života v 
regionech, charakteristika vlastního regionu

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

rozpozná některé projevy lidské nesnášenlivosti a 
uvědomuje si jejich závažnost, hledá dobré vlastnosti na 
druhých, rozpozná porušování nebo ohrožování práv 
dětí, vysvětlí příčiny sociální nerovnosti, vysvětlí, co je to 
konflikt a jaké jsou jeho příčiny, snaží se předcházet 
neshodám, dokáže použít vhodnou techniku řešení 
konfliktu, respektuje práva druhých

lidská práva - rozdíly mezi lidmi, dokumenty, práva a 
povinnosti, konflikt a jeho řešení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

organizace volného času, plánování učení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy
spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
státní a evropské symboly

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, vliv na prostředí)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
uplatňování principu slušného chování (základní morální normy)
tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého
  

Občanská výchova 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

rozliší záměrné a nezáměrné působení, uplatňuje 
vhodné způsoby chování a komunikace v různých 
životních situacích, předchází konfliktům a neshodám, 
případné neshody a konflikty řeší nenásilným 
způsobem, kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na 
veřejné mínění a chování lidí,volí vhodné prostředky 
komunikace a rozpozná chyby, kterých se ve vzájemné 
komuniákaci dopoští,pokouší se je eliminovat

život mezi lidmi - vliv rodiny, školy, vrstevníků, 
komunikace, média (socializace, záměrné a 
nezáměrné působení, sociální skupina; komunikace, 
slovní komunikace, mimoslovní komunikace; 
hromadně sdělovací prostředky)

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 

vysvětlí pojem kultura, dokáže si vyhledat informace v 
nabídkách kulturních institucí, snaží se poznat jiné 
kultury a jejich zvlášnosti, respektuje je, učí se 
rozpoznávat netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí, zaujímá aktivní 
postoj proti projevům lidské nesnášenlivosti, jedná 

člověk a kultura - kultura, umění (druhy, funkce, kýč, 
krása, móda), víra a náboženství (nejrozšířenější typy), 
morálka, kulturní instituce
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respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

podle pravidel slušného chování,uvědomuje si 
subjektivnost vnímání krásy a respektuje vkus druhých, 
seznámí se s nejrozšířenějšími formami náboženství a 
uvědomuje si jejich vliv na postoje a chování lidí

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje

zamýšlí se nad působením člověka na přírodu, jeho 
příčinami i následky, uvede příklady přírodních a 
kultutrních zajímavostí ČR, uvede příklady památek 
UNESCO, chová se šetrně k životnímu prostředí, vysvětlí 
v čem spočívá vandalské chování a v rámci svých 
možností proti nim vystupuje

přírodní a kulturní bohatství - krásy naší země, světové 
památky, ochrana přírodního a kulturního bohatství 
(přírodní a kulturní památky, architektonické styly; 
organizace a instituce pro ochranu životního prostředí)

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a 
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

dokáže vyjmenovat základní potřeby člověka, soucití s 
lidmi žijícími ve špatných sociálních podmínkách, rozliší 
druhy vlastnictví,včetně duševního,uvede způsoby jejich 
ochrany a vysvětlí na příkladech, vhodně využívá svůj 
majetek a pečuje o něj,respektuje majetek 
jiných,ujasňuje si svůj vztak k penězům a majetku, 
dokáže vysvětlit, co ovlivňuje životní úroveň lidí

majetek v našem životě - potřeby, majetek a 
vlastnictví (druhy potřeb, statky a služby, peníze, 
funkce peněz; majetek, druhy majetku; konzumní 
společnost, životní úroveň)

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

rozliší různé formy státu, osvojí si pojmy demokracie, 
autokracie, republika, teokracie, uvědomuje si vlastní 
odpovědnost za fungování státu, uvede základní 
principy demokracie, vysvětlí důležitost voleb a význam 
volebního práva, seznámí se s možnostmi, jak se mohou 
občané podílet na veřejném životě

řízení společnosti - stát (formy, znaky), demokracie, 
volby a volební právo, možnosti zapojení do veřejného 
života, státní správa, samospráva

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 

uvede příklady mezinárodních organizací a společenství 
a vysvětlí jejich význam, uvědomuje si potřebu 
vzájemné spolupráce mezi zeměmi, uvede příklady 
zapojení ČR do mezinárodních organizací a společenství, 
objasní vznik a význam EU, uvede příklad vlivu členství v 
EU na občany, dokáže vyhledat základní informace a 
zajímavosti o členských státech EU, porozumí pojmům 

svět kolem nás - spolupráce mezi zeměmi Evropy, 
tolerance k národnostním menšinám, nadnárodní 
organizace (OSN, NATO), ochrana obyvatel za 
mimořádných událostí (jednotky integrovaného 
záchranného systému, třídění raněných START), 
Evropská unie (vznik, úkoly, členské země)
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obrany státu a účasti v zahraničních misích
VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, 
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany 
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

tolerance, předsudek, rasizmus, xenofobie, diskriminace 
a antisemitismus, uvede příklady činnosti některých 
mezinárodních organizací, seznámí se s úkoly OSN a 
NATO,vysvětlí význam mezinárodní spolupráce ve 
světovém dění a zajištění obrany státu, uvede příklady 
účasti ČR v zahraničních misích, vysvětlí roli ozbrojených 
sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí 
nevojenského charakteru, uvědomí si důležitost 
sebeochrany při mimořádných událostech, nutnost 
vzájemné pomoci, rozpozná varovné signály, uvede 
tísňová telefonní čísla, vyjmenuje složky IZS

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

vyjmenuje příklady základních lidských práv a objasní 
důležitost jejich dodržování, seznámí se s některými 
dokumenty lidských práv, chápe pravidla a autoritu jako 
nutnost pro svou ochranu a fungování společného 
života, rozpozná porušování svobody, vysvětlí vztah 
mezi právy a povinnostmi, hájí svá práva a respektuje 
práva druhých

lidská práva - základní dokumenty, rovnost a 
nerovnost, svoboda, morálka a mravnost (lidská práva, 
diskriminace, rasismus, xenofobie, autorita, morálka, 
svědomí)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

péče o dobré vztahy
chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářejícího člověkem, řeč lidských skutků
dovednosti pro sdělování verbální i neverbální
efektivní strategie - asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
volební systémy a demokratické volby a politika,
obec jako základní jednotka samosprávy státu
společenské organizace a hnutí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
demokracie jako protiváha diktatury
principy demokracie

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
instituce EU a jejich fungování
mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mláděže

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
respektování zvlášností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
uplatňování principu slušného chování (základní morální normy)
tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa
projevy rasové nesnášenlivosti - jejich rozpoznání a důvody vzniku

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
otázka lidských práv, základní dokumenty

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ochrana přírody a kulturních památek

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
faktory ovlivňující média, vlivy působící na jejich chování

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
základní principy a hodnoty demokratického politického systému
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

vysvětlí vliv poptávky a nabídky na tvorbu ceny a její 
změny, objasní tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz, uvede na 
příkladech vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí 
možnosti použití debetní a kreditní platební karty a 
uvede příklady jejich omezení

hospodaření - dělba práce, specializace, technický 
rozvoj, výrobní a nevýrobní odvětví, výrobní faktory, 
sjednávání nákupu statků a služeb – vhodná 
komunikace, trh (nabídka, poptávka, fungování trhu, 
tvorba ceny, inflace, ekonomie)

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

uvědomuje si jak nás ovlivňují události v našem životě, 
všímá si rozdílů mezi lidmi a přijímá je jako přirozené, 
uvede znaky jednotlivých vývojových období, 
uvědomuje si vlastní jedinečnost, rozezná svoje kladné a 
záporné stránky a snaží se s nimi pracovat, seznámí se s 
fázemi lidského života, uvědomuje si rozdílnost mezi 
zdravým a přehnaným sebevědomím, uvede jednotlivé 
typy temperamentu, uvědomuje si rozdílnost reakcí lidí 
s různým temperamentem, rozliší vyšší a nižší potřeby, 
porozumí pojmům vloha, schopnost, inteligence , 
nadání, talent, genialita, kreativita

osobnost - rozdíly mezi lidmi, změny biologické, 
psychické a sociální, puberta, adolescence, poznání 
sebe sama, představy o budoucnosti, dospělost a stáří, 
sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí, 
sebeuvědomování, vůle, temperament, 
temperamentové typy, charakter, motivy, zájmy, 
potřeby, hodnoty, vlohy, schopnosti, dovednosti, 
inteligence, nadání, talent, genialita, kreativita

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 

seznámí se s pojmy vjem, smyslové vnímání, sociální 
vnímání, myšlení, paměť, zapomínání, pozornost, ověří 

psychické stavy a procesy - smyslové poznávání 
skutečnosti (vnímání, vjem, smyslové klamy, sociální 
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význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

si existenci smyslových klamů, uvědomuje si chybné 
tendence při vnímání druhých lidí, zkouší hledat nové 
způsoby řešení problémů, na sobě ověří pravidla pro 
pamatování, porozumí pojmům hra, učení, práce, 
seznámí se s rozdílnými funkcemi pravé a levé 
hemisféry, snaží se vědomě rozvíjet svoji osobnost, 
uvědomuje si a pojmenuje různé emoce

vnímání a poznávání, všímavost a představivost), 
rozumové poznávání skutečnosti ( myšlení, řeč, 
myšlenkové operace, řešení problémů), paměť, 
zapomínání, pozornost, hra, učení, práce, funkce 
hemisfér, city a vlastnosti

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

rozpozná různé způsoby jednání, zváží výhody 
asertivního chování, dokáže vyjádřit vlastní názor a 
postoj, umí přijmout kritiku a pochvalu, používá vhodné 
formulace při efektivní komunikaci, rozumí pojmům 
stres, konflikt, kompromis, snaží se zvládat stresové 
situace a navrhne různé způsoby řešení konfliktů, 
upevňuje si pravidla zdravého života

člověk v sociálních vztazích - asertivní, pasivní a 
agresivní jednání, asertivní práva a povinnosti, stres a 
jeho příčiny, konflikt, způsoby řešení NŽS, tělesné a 
duševní zdraví, relaxace

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

vysvětlí rozdíl mezi právními a morálními normami, 
uvědomuje si potřebu dodržování pravidel a důležitost 
spolupráce, orientuje se v systému práva, rozliší 
účastníky právních vztahů, uvědomuje si důležitost 
znalosti svých práv a povinností, orientuje se v Ústavě 
ČR, vysvětlí podstatu a fungování tří složek státní moci, 
orientuje se v základních lidských právech a 
povinnostech, prosazuje svá práva a respektuje při tom 
práva druhých

právní minimum - morální a právní normy, následky 
porušování norem, právní vztah (účastníci, obsah, 
předmět), právní způsobilost, právní řád, právní 
systém, právní oblast, právní odvětví, právní předpisy 
a normy, Ústava ČR, její struktura, zákonodárná moc v 
ČR (volby do Parlamentu ČR, poměrný a většinový 
systém, mandát, poslanecká imunita, legislativní 
proces), výkonná moc v ČR (vláda a prezident, činnost 
ministerstev), soustava soudů v ČR, občanskoprávní a 
trestní řízení, Listina základních práv a svobod, 
ombudsman, prosazování svých práv a respektování 
práv druhých

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

seznámí se s pojmem politické spektrum, rozliší hlavní 
principy levicových a pravicových stran, zamyslí se nad 
prostředky užívané ve volebních kampaních, popíše 
orgány EU a jejich funkce, zajímá se o aktuální situace v 
EU

politické spektrum v ČR, politické strany, pravice, 
levice, pluralita, volební kampaň, orgány EU a jejich 
funkce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
druzí jako zdroj informací o mně, moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty)

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
sociální dovednosti proti předcházení stresům v mezilidských vztazích
dobrá organizace času
dovednost zvládání stresových situací
hledání pomoci při potížích

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
lidksá práva jako regulativ vztahů

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
význam Ústavy jako základního zákona země

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
uplatňování principu slušného chování (základní morální normy)
tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého
  

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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

196

Občanská výchova 9. ročník

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu

aktivně se podílí na zmírnění celosvětových problémů 
na základě příkladného každodenního života

globální svět - svět kolem nás, odpovědnost člověka za 
osud planety, globální, lokální a individuální problémy, 
jejich řešení, člověk a příroda (ekologie, závažnost a 
důsledky zásahů lidí do přírody, organizace a hnutí), 
globalizace, populační exploze, ekologická stopa, války 
a ozbrojené konflikty, mimořádné události, ochrana 
obyvatel v případě ohrožení, evakuace

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

rozpozná svá občanská práva a respektuje své občanské 
povinnosti, vysvětlí, jak fungují komunální volby a čím se 
zabývá obecní úřad a obecní zastupitelstvo, přijímá 
spoluzodpovědnost za život v obci, umí zjistit informace 
na úřadu

občan - obec a její obyvatelé, život v naší obci, účast 
na správě a řízení obce, právo volební a petiční, 
význam komunálních voleb, právo na informace, 
povinnosti úředníků, vyřizování záležitostí na úřadu, 
naše povinnosti a práva, dodržování pravidel slušného 
chování

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

objasní význam pojmu občanství, odliší projevy 
vlastenectví od projevů nacionalismu, zajímá se o 
evropské záležitosti a způsob života v zemích EU

státní občanství, občanství ČR, průkazy totožnosti, 
ovlivňování věcí veřejných, postavení cizinců, 
imigrace, ČR jako součást Evropské unie, práva a 
povinnosti plynoucí z občanství v EU, výhody členství

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

vysvětlí význam práva, uvědomuje si potřebu znalosti 
právního řádu a jeho dodržování, vysvětlí pojmy 
právnická a fyzická osoba, způsobilost k právům a 
povinnostem a způsobilost k právním úkonům, 
uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých, 
uvědomuje si povinnost občana při zajišťování obrany 
státu

občan a právo - význam práva, právní řád ČR, zákony, 
právní předpisy a normy, právní vědomí, právní 
vztahy, fyzická a právnická osoba, způsobilost k 
právům a povinnostem, způsobilost k právním 
úkonům, základní občanská práva, Ústava ČR a Listina 
základních práv a svobod, občanský zákoník

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

vysvětlí pojem vlastnictví, rozliší vlastnictví hmotné a 
nehmotné, uvede možnosti získání majetku, uvědomuje 
si následky neznalosti práv a povinností spojených s 
majetkem, vysvětlí význam autorských práv, respektuje 
majetková práva druhých včetně práva autorského, 
objasní pojmy závazky a pohledávky a uvede příklad, 
vyhledá informace o konkrétních smluvních vztazích a 
nutných náležitostech smluv, přijímá zodpovědnost za 
vzniklé škody a uvede příklady, jak škodám předcházet

vlastnické právo, zodpovědnost vlastníka, způsoby 
nabývání vlastnictví, žebříček hodnot, omezení 
vlastnického práva, vyvlastnění, pojištění majetku, 
pojištění odpovědnosti za škodu, autorská práva, jejich 
porušování, občanskoprávní smlouvy (náležitosti, 
uzavírání, smlouva o dílo, smlouva kupní, zakázka, 
závazky, pohledávky, zodpovědnost za způsobené 
škody, odškodnění)
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VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů

uvede orgány právní ochrany a uvede příklady jejich 
činností, rozpozná protiprávní jednání, vysvětlí význam 
sankcí, uvede, co řeší správní řízení a čím se zabývá 
občanské soudní řízení, objasní úlohu soudů a jejich 
soustavu v ČR

právní ochrana - orgány právní ochrany a jejich úkoly, 
dodržování zákonů, protiprávní jednání, význam 
sankcí, správní řízení a jeho průběh, přestupky, 
povinnosti svědka, správní orgány a vyřizování 
záležitostí běžného života, průběh občanského 
soudního řízení, rozhodci a rozhodčí řízení, úloha 
soudů a jejich soustava v ČR

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

vysvětlí rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, 
uvede příklady trestných činů a možných trestů, vysvětlí 
význam trestů, uvede příklady protiprávního jednání, 
objasní rozdíly mezi trestním stíháním dospělých a 
mladistvých, přijímá odpovědnost za své jednání

trestní právo - trestní řízení, přestupky a trestné činy, 
význam trestů, trestní odpovědnost, trestná činnost 
mladistvých, možné příčiny a následky, rozdíl mezi 
trestním stíháním dospělých a mladistvých, prevence

pracovní poměr - pracovní právo (pracovní smlouva, 
povinné náležitosti, výpověď, rozvázání pracovního 
poměru, práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů)

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

objasní základní pojmy pracovního práva - pracovní 
smlouva, výpověď, rozvázání pracovního poměru, uvede 
příklady práv a povinností zaměstnanců a 
zaměstnavatelů a povinné náležitosti pracovní smlouvy

rodina a zákony - rodinné právo, základní práva a 
povinnosti manželů, manželství, partnerství, formy 
pomoci státu rodinám, výchova, právní odpovědnost 
rodičů, mravní a právní důsledky rozvodu, náhradní 
rodinná péče, mezinárodní adopce

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít

objasní, jakou funkci plní banky a jaké služby nabízejí 
občanům, vyloží význam přijatého a placeného úroku, 
vyjmenuje nejčastější druhy pojištění a uvede příklady 
jejich využití, objasní zdroje příjmů státu a oblasti výdajů

hospodaření - ekonomika, zásahy státu do ekonomiky, 
řízená a tržní ekonomika, fungování trhu, státní 
rozpočet (zdroje, daňová soustava ČR, poplatník a 
plátce daně, sociální politika státu, druhy pojištění, 
povinné pojištění, pomoc potřebným, peněžní ústavy, 
Česká národní banka, bankovní služby, úrok, úvěr, 
elektronické bankovnictví, karty

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 

uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu 
směřující k občanům, vyjmenuje nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu, 
zamýšlí se nad příčinami a důsledky korupčního jednání

hospodaření - ekonomika, zásahy státu do ekonomiky, 
řízená a tržní ekonomika, fungování trhu, státní 
rozpočet (zdroje, daňová soustava ČR, poplatník a 
plátce daně, sociální politika státu, druhy pojištění, 
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uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání

povinné pojištění, pomoc potřebným, peněžní ústavy, 
Česká národní banka, bankovní služby, úrok, úvěr, 
elektronické bankovnictví, karty

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu

definuje globální problémy, uvede příklady a přemýšlí o 
možném řešení problémových situací, vysvětlí pojem 
ekologie, popíše některé ekologické problémy a hledá 
možné řešení, přemýšlí o příčinách a následcích 
populační exploze a příčinách válek a ozbrojených 
konfliktů, uvede příklady pomoci lidem v nouzi a jak 
pomoci v situacích ohrožení a obrany státu, uvědomuje 
si povinnost občana při zajišťování obrany státu

globální svět - svět kolem nás, odpovědnost člověka za 
osud planety, globální, lokální a individuální problémy, 
jejich řešení, člověk a příroda (ekologie, závažnost a 
důsledky zásahů lidí do přírody, organizace a hnutí), 
globalizace, populační exploze, ekologická stopa, války 
a ozbrojené konflikty, mimořádné události, ochrana 
obyvatel v případě ohrožení, evakuace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

uplatňování principu složného chování (základní morální normy)
tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého
   

5.11 Přírodopis

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu Přírodopis:

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují 
se
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na 
přírodních zdrojích
- seznamuje žáka se stavbou živých organismů
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
- přírodovědné vycházky s pozorováním
- krátkodobé projekty
Předmět Přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
- chemie : ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, 
herbicidy, pesticidy, insekticidy
- fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak
- zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
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:
Učitel vede žáky
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- ke správnému používání odborné terminologie
- k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
- k nalézání souvislostí
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Název předmětu Přírodopis
Žák
- vyhledává, třídí a propojuje získané informace
- správně používá odbornou terminologii
- samostatně pozoruje a porovnává získané informace
- nalézá souvislosti
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta
Žák
- při řešení úkolů nalézá více postupů
- sám navrhuje řešení, dochází k závěrům a vyhodnocuje získaná fakta
Kompetence komunikativní:
Učitel
- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
- učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
- učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na 
hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
Žák
- při práci ve skupině komunikuje s ostatními žáky, respektuje názor druhých, diskutuje
- správně formuluje svoje myšlenky v písemné i mluvené formě
- prezentuje svoji práci, sám zhodnotí výsledky své práce a reaguje na hodnocení ostatních, argumentuje, 
dokáže přijmout kritiku
Kompetence občanské:
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního 
zdraví i zdraví svých blízkých
Žák
- dodržuje pravidla slušného chování
- chápe práva a povinnosti v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví 
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svých blízkých
Kompetence pracovní:
Učitel
- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a s 
živými přírodninami
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh
Žák
- dodržuje bezpečnostní a hygienické pravidla při práci s mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami
- dokáže si práci sám zorganizovat, navrhnout postup a časový rozvrh
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
Žák
- spolupracuje při řešení problémů
- uvědomuje si pocit zodpovědnosti a posiluje si svoji sebedůvěru

  

Přírodopis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

popíše základní projevy a podmínky života, má přehled 
o vývoji organismů, odliší atmosférau hydrosféru, 
biosféru, vysvětlí význam ozonosféry, rozliší vybrané 
organické a anorganické látky, popíše význam a průběh 
fotosyntézy, vysvětlí souvislosti v potravním řetězeci a 
potravní pyramidě

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam 
– výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na 
podněty; názory na vznik života, stavba Země, 
atmoséra, hydrosféra, ozonosféra, biosféra, 
fotosyntéza, vzájemné vztahy organismů, potravní 
řetězec a pyramida, dědičnost a proměnlivost 
organismů – podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy zařadí vybrané organismy do říší a taxonomických význam a zásady třídění organismů, Carl Linné
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do říší a nižších taxonomických jednotek jednotek
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

popíše buňku a vysvětlí funkci základních organel, 
popíše nepohlavní rozmnožování buňky, odliší buňku 
rosltinnou, živočišnou a bakterií, rozliší jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy

buňka - stavba, výživa, nepohlavní rozmnožování, 
rostlinná a živočišná, jednobuněčnost a 
mnohobuněčnost, kolonie, organely

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

vysvětlí význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka a 
způsoby prevence

viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití, L 
Pasteur

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků
P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích

orientuje se v termínech houby s plodnicemi a bez 
plodnic a jmenuje jejich zástupce, vysvětlí význam a 
rozmnožování hub, popíše a nakreslí stavbu těla houby, 
pozná a podle znaků porovná vybrané zástupce hub

houby - význam, výživa, rozmnožování, kvasinky, 
houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní 
a negativní vliv na člověka a živé organismy, houby s 
plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
konzumace a první pomoc při otravě houbami

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků

zařadí řasy mezi nižší rosltiny, uvede zástupce 
jednobuněčních a mnohobuněčních řas
vysvětlí pojem soužití na příkladu lišejníku, popíše jeho 
stavbu a výskyt

řasy, lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a význam

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody mikroskop, pozorování přírody (J. E. Purkyně)
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody

umí pracovat s lupou, mikroskopem, umí vytvořit 
preparát, zvládá jednoduché postupy práce při 
manipulaci a přírodními materiály, dodržuje základní 
pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé 
a neživé přírody

praktické metody poznávání přírody

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 

charakterizuje stučně znaky, stavbu, život vybraných 
živočichů bezobratlých

významní zástupci jednotlivých skupin živočichů – 
prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci), stavba těla, projevy chování, 
rozmnožování
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Přírodopis 6. ročník

se živočichy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
moře - (význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého)
  

Přírodopis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

vysvětlí uspořádání rostlinného těla od buňky přes 
pletiva až k orgánům, popíše stavbu, funkci, druhy 
kořene, listu, květu, stonku, zakreslí jednotlivé druhy, 
rozliší květenství, popíše základní fyziologii rosltin - 
fotosyntézu, dýchání, růst a rozmnožování

buňky a pletiva, anatomie a morfologie rostlin – 
stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin 
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) fyziologie 
rostlin – základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, 
rozmnožování pohlavní i nepohlavní (vegetativní)

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

vysvětlí pojmy: nižší a vyšší, nahosemenné a 
krytosemenné, jednoděložné a dvouděložné, 
jednodomé a dvoudomé rostliny uvede jejich 
charakteristické znaky a uvede příklady rostlin,
určí některé druhy bylin a dřevin, vysvětlí význam lesa, 
dokáže pracovat s atlasy k určování rostlin

systém rostlin – poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), 
nahosemenných a krytosemenných rostlin 
(jednoděložných a dvouděložných)

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody uvede základní údaje o významu a pěstování vývoj rostlin, hospodářsky významné rosltiny, 
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Přírodopis 7. ročník

závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí

hospodářsky významných rostlin, rozezná chráněné 
rostliny a vysvětlí závislost a přizpůsobením některých 
rostlin prostředí

pěstování, ochrana, užití, rostliny chráněné a jedovaté

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

popíše základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů (ryba, žába, ještěrka, pták) a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů, popíše jejich základní projevy 
chování, způsobu života a jejich přizpůsobení danému 
prostředí,dokáže porovnat jednotlivé skupiny živočichů, 
pozná a zařadí vybrané živočichy do hlavních 
taxonomických skupin

významní zástupci jednotlivých skupin živočichů – 
strunatců (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci), 
stavba těla, funkce jednotlivých orgánů, 
rozmnožování, projevy chování, rozšíření, význam, 
ochrana, hospodářsky významné druhy

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy

vysvětlí význam živočichů v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy, dokáže poskytnout PP při uštknutí hadem

významní zástupci jednotlivých skupin živočichů – 
strunatců (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci), 
stavba těla, funkce jednotlivých orgánů, 
rozmnožování, projevy chování, rozšíření, význam, 
ochrana, hospodářsky významné druhy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

les (les v našem prostředí, význam lessa),
pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí
vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii)
  

Přírodopis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů

popíše základní vnější a vnitřní stavbu vybraného savce 
a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, u významných 
zástupců jednotlivých skupin popíše jejich základní 

savci - vývoj, stavba těla a funkce jednotlivých orgánů 
(na příkladu některých savců), významní zástupci, 
jejich rozmnožování, projevy chování, rozšíření, 
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Přírodopis 8. ročník

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

projevy chování, způsobu života a jejich přizpůsobení 
danému prostředí, pozná a zařadí vybrané živočichy do 
hlavních taxonomických skupin

význam, ochrana

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy

vysvětlí význam jednotlivých savců v přírodě i pro 
člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
s těmito živočichy

savci - vývoj, stavba těla a funkce jednotlivých orgánů 
(na příkladu některých savců), významní zástupci, 
jejich rozmnožování, projevy chování, rozšíření, 
význam, ochrana

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

objasní pojmy etologie, ekologie, domestikace, uvede 
některé kriticky ohrožené druhy savců

ekologie, etologie, domestikace, hospodářsky 
významné druhy a kriticky ohrožené druhy savců

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

popíše původ a vývoj člověka, objasní rozdíly znaků 
současného člověka a lidoopa, vysvětlí - všechny rasy 
jsou rovnocenné, zhodnotí vliv prostředí na utváření 
organismů

původ a vývoj člověka, lidské rasy, rasismus

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

dokáže popsat podstatu pohlavního rozmnožování a 
jeho vliv na dědičnost, jmenuje příklady dědičnosti v 
praktickém životě, objasní nitroděložní vývoj a vývoj po 
narození

rozmnožování člověka, nitroděložní vývoj, vývoj po 
narození, základy o dědičnosti

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a 
orgánových soustav a jejich vztahy, určí jejich polohu

anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 

objasní příčiny (příznaky) běžných nemocí a uvede 
praktické příklady prevence a léčby, posoudí význam 

nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické 
zásady a postupy při léčení běžných nemocí, epidemie, 
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Přírodopis 8. ročník

objasní význam zdravého způsobu života hygieny, uvědomuje si pozivitní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka, 
argumentuje ve prospěch zdravého životního stylu

životní styl – pozitivní a negativní dopad prostředí a 
životního stylu na zdraví člověka

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

uvede praktické příklady poskytování první pomoci První pomoc - závažná poranění a život ohrožující 
stavy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví)
  

Přírodopis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života

objasní vznik Země, uvede některé názory na vznik 
Země, rozliší sféry

Země – vznik a stavba, vrstvy

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

určí vybrané nerosty a horniny, vysvětlí jejich význam, 
vznik a vlastnosti, provede jejich kvalitativní třídění

nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, třídění, význam a 
využití, určování vzorků

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

vysvětlí základy deskové tektoniky, popíše vnitřní i 
vnější geologické děje, jejich příčiny a důsledky

vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny a důsledky

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě

uvede význam půdotvorných činitelů, určí hlavní druhy 
a typy půd v naší přírodě, vysvětlí význam půdy a 
důležitost její ochrany

půdy – složení, vlastnosti a význam, nebezpečí a 
příklady její devastace, rekultivace

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků

charakterizuje jednotlivá geologická období ve vývoji 
Země, oreintuje se v geologické stavbě a vývoji na území 
ČR

vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologická 
období, geologické změny, vznik života, výskyt 
typických organimů, geologický vývoj a stavba území 
ČR – Český masiv, Karpaty

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a 
udržení života na Zemi, popíše mimořádné události 

podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a 
teploty, ochrana a využití přírodních zdrojů, vrstvy a 
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Přírodopis 9. ročník

mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

způsobené výkyvy počasí a jinými přírodními jevy, 
vysvětlí jejich příčinu, dopad i ochranu před nimi

znečištění ovzuší, klimatické změny, mimořádné 
události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku, 
přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné 
přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, 
sněhové kalamity, laviny, náledí), ochrana před nimi

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

orientuje se v pojmech ekosystém, populace, 
společenstvo, uvede příklady ekosystémů a organismů v 
určitém prostředí a uvede vztahy mezi nimi, popíše 
podstatu jednoduchých potravních řetězců v určitých 
ekosystémech

organismy a prostředí – vzájemné vztahy; populace, 
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní 
řetězce, rovnováha v ekosystému

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému

posoudí vliv člověka na životní prostředí, prokáže 
základní orientaci v problémech současného světa, 
uvědomuje si nutnost ochrany životního prostředí, 
uvede příklady znečištění

ochrana přírody a životního prostředí – globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

půda (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekutivace, situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy)
ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, čistota ovzduší u nás)
ekosystémy (funkce ekosystémů, význam biodiverzity)

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (státní program EVVO) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.)
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5.12 Chemie

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Povinný Povinný

  

Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Chemie navazuje na učivo 1. stupně probírané v předmětech Prvouka a Přírodověda a je úzce spjata s 

ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části s matematikou (např. zeměpis – surovinové 
zdroje chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – 
vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty).
Vzdělávání v předmětu:
- 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
Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami. 
Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou.

Obsahové, časové a organizační vymezení Disponibilní časová dotace (celkem 4 hodiny):
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Název předmětu Chemie
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

2. stupeň: 8. ročník - 2 hodiny, 9. ročník - 2 hodiny

Integrace předmětů • Chemie
Kompetence k učení:
Učitel
- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich 
přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání
  souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení
- vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů
Žák
-systematicky pozoruje chemické vlastnosti látek, jejich přeměnu a podmínky, za kterých tyto přeměny 
nastávají, vše popisuje a hledá souvislosti mezi jevy, které se snaží vysvětlit
- správně používá chemické termíny, symboly a značky
- dokáže samostatně či ve skupinách formovat závěry na základě pozorování a pokusů
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- předkládá problémové situace související s učivem chemie
- dává žákům možnost volit různé způsoby řešení
- dává možnost obhajovat svá rozhodnutí
- vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
- vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické 
podstaty
- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
Žák
- volí různé způsoby řešení problémů
- obhajuje svoje rozhodnutí
- promýšlí pracovní postupy pracovních cvičení
- nachází příklady chemických dějů a jevů z běžné praxe k vysvětlování jejich chemické podstaty
- aplikuje své poznatky v praxi

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

Kompetence komunikativní:
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Název předmětu Chemie
Učitel
- vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek
- podněcuje žáky k argumentaci
- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat
Žák
- správně užívá chemické symboly a značky
- argumentuje
- komunikuje navzájem se spolužáky při řešení společných úkolů
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- podněcuje žáky ke smysluplné diskusi
- vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných
Žák
-spolupracuje se spolužáky při řešení společných úkolů
- smysluplně diskutuje
- respektuje názory jiných
Kompetence občanské:
Učitel
- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální 
problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí
- vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc)
Žák
-respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, respektuje řád učebny a laboratorní řád
- dodržuje pravidla slušného chování
- chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní 
prostředí
- dokáže se zodpovědně chovat v krizových situacích (přivolá pomoc, poskytne první pomoc)
Kompetence pracovní:
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Název předmětu Chemie
Učitel
- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
- vyžaduje dodržování vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a 
ochrany životního prostředí
- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi
Žák
-bezpečně a účinně  používá materiály, nástroje a vybavení
- dodržuje vymezená pravidla (z hlediska ochrany svého zdraví, zdraví druhých a ochrany životního 
prostředí)
- při řešení úkolů využívá poznatky z běžné praxe

  

Chemie 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek zařadí chemii mezi přírodní vědy

rozliší fyzikální a chemický děj
rozpozná společné a rozlišné vlastnosti látek

úvod do chemie, přírodní vědy, alchymie pozorování, 
pokus, fyzikální a chemický jev, chemická reakce, 
vlastnosti látek

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

uvede zásady bezpečné práce v hodinách chemie
poskytne a přivolá první pomoc při úrazech
dokáže posoudit nebezpečnost běžných dostupných 
látek
zdůvodní nutnost zápisu nebezpečnosti látek na obalech
provede jednoduché pokusy a zaznamená jejich 
výsledky
posoudí dle značek nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím nesmí pracovat

pravidla bezpečnosti práce, první pomoc při úrazech, 
R-věty, S-věty

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení

rozliší různé druhy směsí, rozumí a použivá pojmy 
rozpustnost, koncentrace, zředěný, koncentrovaný, 
nasycený, nenasycený, vypočítá hmotnostní zlomek 

směs a chemická látka, různorodé a stejnorodé směsi, 
roztoky, výpočet koncentrace, odělování složek směsí
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CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi

složek v roztocích, dokáže připravit roztok daného 
složení,uvede základní faktory ovliňující rozpoušení 
pevných látek, uskuteční filtralizaci a krystalizaci, 
navrhne postup oddělování složek směsí, uvede příklady 
oddělování složek směsí v běžném životě

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění

pojmenuje skupenství vody v přírodě, na příkladech 
uvede význam vody v životě, rozpozná různé druhy vod, 
uvede příklady jejich výskytu a využití, uvede příklady 
znečištění vody a popíše způsob čištění odpadní vody
popíše složení vzduchu,uvede příklady zdrojů znečištění 
vzduchu, zdůvodní nutnost ochrany životního prostředí, 
dovede popsát výrobu kyslíku a dusíku ze vzduchu

voda - druhy, výskyt, užití, znečištění, čističky 
odpadních vod, vzduch - složení, znečištění, výroba 
kyslíku a dusíku

složení látek, molekula, atom, protony, elektrony, 
neutrony, obal, jádro, valenční elektrony, protonové a 
nukleonové číslo, ionty

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech

využívá pojmy molekula a atom ve správných 
souvislostech, popíše složení atomu a vznik kationtu a 
aniontu z neutrálních atomů

chemická vazba, chemické sloučeniny iontová, 
kovalentní

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

používá značky a názvy nejznámějších chemických 
prvků, dokáže se orientovat v periodické soustavě 
prvků, používá pojmy chemický prvek, chemická 
sloučenina a tyto pojmy používá ve správných 
souvislostech

periodická soustava prvků

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

uvede příklady a popíše vlastnosti a využití kovů Fe, Al, 
Zn, Cu, Ag, Au a jejich slitin
uvede příklady a popíše vlastnosti a využití nekovů H, O, 
N, halogeny, S, C, P
popíše hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy

kovy y nekovy, použití, výroba, vlastnosti 
nejrozšířenějších kovů a nekovů

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 

určí výchozí látky a produkty v chemických rovnicích, 
vyjádří svými slovy zákon zachování hmotnosti v 
chemických reakcích a využívá ho při řešení úloh, zapíše 
jednoduchými rovnicemi vybrané chemické reakce, 
přečte chemickou rovnici

chemické rovnice, zákon zachování hmotnosti, 
oxidační čísla, chemické názvosloví
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nebo produktu
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

popíše vlastnosti, vznik a využití vybraných oxidů nejrozšířenější oxidy - siřičitý, uhelnatý, uhličitý, 
vápenatý, oxidy dusíku, skleníkový jev, inverze, smog

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim 
lze předcházet

rozliší kyselé a zásadité prostředí podle indikátorů pH, 
orientuje se na stupnici pH, uvede bezpečné ředění 
kyseliny a bezpečné rozpouštění hydroxidu, dovede 
poskytnout první pomoc při zasažení těmito látkami, 
zapíše vzorece, popíše vlastnosti a využití vybraných 
kyselin a hydroxidů, devede vysvětlit vznik kyselých 
dešťů, uvede dopad na životní prostředí a navrhne 
způsoby předcházení či odstranění vzniklých následků

kyselost a zásaditost, pH stupnice, kyseliny (sírová, 
chlorovodíková, dusičná), hydroxidy (sodný, draselný, 
vápenatý, amonný), kyselé deště

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

rozliší, které látky patří mezi soli, osvojí si názvosloví 
solí, popíše vlastnosti a využití vybraných solí, dovede 
popsat vlastnosti a využití nejznámějších stavebních 
pojiv, popíše neutralizaci a její uplatnění v praxi
dovede posoudit vliv vybraných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí na životní prostředí,

soli, názvosloví vznik, neutralizace, důležité soli, 
průmyslová hnojiva, stavební pojiva

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

voda (vztahy vlastností vody a života, ochrana čistoty vody, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení)
ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší)
  

Chemie 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými popíše postup práce s vybranými základními bezpečnost práce v hodinách chemie
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a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

dostupnými chemickými látkami při zachování 
bezpečnosti práce, ovládá základy PP při popálení, 
pořezání se, potřísnění pokožky kyselinou nebo 
hydroxidem

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

rozhodne, která ze známých reakcí patří mezi redoxní, 
popíše co je koroze a uvede příklady činitelů ovlivňující 
její rychlost, uvede způsoby ochrany před korozí, 
vysvětlí podstatu elektrolýzy a galvanického pokovování

redoxní reakce, oxidace, redukce, elektrolýza, 
galvanické pokovování, koroze

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 
nebo produktu

osvojí si pojmy látkové množství, molární hmotnost, 
vypočítá molární hmotnost i látkové množství, provede 
výpočty z chemických rovnic

chemické výpočty, látkové množství, molární 
hmotnost, výpočty z chemických rovnic

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

aplikujue poznatky o vlivu teploty, koncentraci 
reaktantů, velikosti povrchu reaktantů, tlaku u plynných 
látek, přítomnosti katalyzátoru na rychlost chemických 
reakcí

rychlost chemických reakcí, faktory ovlivňující rychlost

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

popíše vlastnost, užití a zdroje nejjednodušších 
uhlovodíků, uvede jejich vzorce

uhlovodíky, alkany, alkeny, alkiny, areny, zdroje 
uhlovodíků

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe

určí fosilní a vyráběná paliva, zhodnotí jejich užívání jako 
zdrojů energie, posoudí vliv spalování různých paliv na 
životní prostředí, vyjmenuje příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy, rozpozná 
endotermickou a exotermickou reakci, vysvětlí princip 
hašení požáru, uvede příklady způsobů jejich hašení

paliva, fosilní, vyrobená, exotermická a endotermická 
reakce, hořlaviny, třídy nebezpečnosti, hasicí přístroje

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

určí a charakterizuje vybrané deriváty, popíše jejich 
zdroje, vlastnosti a použití, uvede základní vzorce

deriváty uhlovodíků, halogenderiváty, alkoholy, 
fenoly, karbonylové součeniny, karboxylové 
sloučeniny, estery

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 
sacharidů.

vyjmenuje základní sacharidy, tuky, bílkoviny, popíše 
jejich vlastnosti, zdroje, hodnotí různé potraviny z 
hlediska zásad zdravé výživy, uvede výchozí látky, 
produkty a podmínky fotosyntézy, zapíše vzorce 

přírodní látky, sacharidy, tuky, bílkoviny, 
biokatalyzátory, enzymy, hormony, vitamíny
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CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

methanolu, ethanolu, kyseliny mravenčí, kyseliny 
octové, glukózy, sacharózy, pošíje jejich vlastnosti a 
užití, vysvětlí princip hormonů a enzymů, 
biotechnologie

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

posoudí vliv různých látek, plastů a syntetických látek na 
životní prostředí a zdraví člověka, uvědomuje si výhody 
a nevýhody jejich používání, vyjmenuje základní plasty a 
syntetická vlákna, vysvětlí pojmy chemizace, recyklace, 
cirkulace, zdůvodní využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska životního prostředí

plasty a syntetická vlákna, prvotní a druhotné 
suroviny, recyklace

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v 
modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek

doloží na příkladech význam chemických výrob pro naše 
hospodářství i pro člověka, uvede příklady otravných 
látek a způsoby ochrany proti nim, uvede příklady volně 
i nezákonně prodávaných drog a popíše následky, na 
konkretních příkladech doloží, jak dochází ke 
znečišťování životního prostředí a jak tomu předcházet, 
vysvětlí nejefetivnější jednání v modelových příklad 
havárie s únikem nebezpečných látek

chemie pro člověka a člověk proti sobě, detergenty, 
pesticidy, insekticidy, léčiva, návykové látky, 
mimořádné události (havárie chemických provzů, 
úniky nebezpečných látek), chemický průmysl v ČR, 
rizika v souvislosti s životním prostředím

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

přírodní zdroje (surovinové a energetické, vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, význam a způsoby získávání přírodních zdrojů v okolí)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

doprava a životní prostředí  (energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, ekologická zátěž)
průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce, vliv průmyslu na prostředí)
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5.13 Fyzika

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. až 9.ročníku a úzce souvisí s ostatními předměty 

vzdělávací oblasti Člověka příroda:
- chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů, 
srdce - kardiostimulátor
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Vzdělávání v předmětu:
- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
- vede k vytváření a ověřování hypotéz
- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
- samostatné pozorování
- krátkodobé projekty

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

Disponibilní časová dotace (celkem 4 hodiny):
2. stupeň: 6. ročník - 1 hodina, 7. ročník - 1 hodina, 8. ročník - 1 hodina, 9. ročník - 1 hodina
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Název předmětu Fyzika
Integrace předmětů • Fyzika

Kompetence k učení:
Učitel vede žáky :
– k vyhledávání, třídění a propojování informací
– k používání odborné terminologie
– k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
– k nalézání souvislostí mezi získanými daty
Kompetence k řešení problémů:
– učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení 
problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat
Kompetence komunikativní:
– práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
– učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence sociální a personální:
– využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
– učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
– učitel vede žáky k ochotě pomoci
Kompetence občanské:
– učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých 
energetických zdrojů
– učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např. tepelná 
čerpadla jako vytápění novostaveb)

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

Kompetence pracovní:
– učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízení

  

Fyzika 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

rozhodne, které věci jsou z látky pevné, kapalné nebo 
plynné

tělesa a látky

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a 
pevných látek

vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

uvede příklady využití vlastností látek vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

popíše alespoň jeden jev, kterým se nepřímo 
přesvědčujeme, že částice, z nichž jsou složeny látky, 
jsou v neustálém neuspořádaném pohybu

částicová stavba látek

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

vysvětlí některé rozdílné vlastnosti pevných, kapalných 
a plynných látek pomocí rozdílů v jejich částicové stavbě

částicová stavba látek

síla, gravitační sílaF-9-2-03 změří velikost působící síly změří sílu (např. tahovou sílu ruky, gravitační sílu Země)
měření síly

F-9-2-03 změří velikost působící síly experimentem prokáže vzájemné přitahování a 
odpuzování zelektrovaných těles

elektrické vlastnosti látek

F-9-2-03 změří velikost působící síly experimentálně určí póly tyčového magnetu magnetické vlastnosti látek
F-9-2-03 změří velikost působící síly znázorní průběh indukčních čar magnetického pole 

tyčového magnetu
magnetické vlastnosti látek

F-9-2-03 změří velikost působící síly popíše magnetické pole Země a uvede příklad jeho 
využití

magnetické vlastnosti látek

měření délky
měření objemu

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

změří délku předmětu vhodně zvoleným měřidlem, 
objem tělesa odměrným válcem a hmotnost tělesa na 
vahách měření hmotnosti
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F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

vzájemně převádí běžně používané jednotky téže 
veličiny

měření délky

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa, 
a výpočtem pomocí vztahu ρ = m : V, resp. ρ = m / V

hustota

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

zjistí hustotu látky v tabulkách hustota

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a hustoty látky, 
ze které je těleso

hustota

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

odhadne a změří dobu trvání děje, např. pohybu kyvadla měření času

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

převádí údaje o čase v různých jednotkách měření času

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

uvede příklad změny délky nebo objemu tělesa při 
změně teploty

měření teploty

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

vysvětlí princip měření teploty teploměrem měření teploty

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

určí rozdíl teplot z naměřených hodnot měření teploty

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

změří změny teploty (kapaliny, vzduchu) s časem a 
zaznamená je tabulkou a grafem

měření teploty

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

sestaví jednoduchý obvod podle schématu elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

správně používá schematické značky a zakreslí schéma 
reálného obvodu

elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

určí a pokusem ověří podmínky vedení proudu 
obvodem

elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

experimentem rozhodne, zda je látka vodič nebo izolant vodiče elektrického proudu, elektrické izolanty

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

uvede příklady spotřebičů, které využívají tepelné 
účinky elektrického proudu

tepelné účinky elektrického proudu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

objasní, popř, pokusem ukáže nebezpečí vzniku zkratu a 
možnosti ochrany před ním pomocí tavné pojistky

tepelné účinky elektrického proudu
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F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

pokusem prokáže existenci magnetického pole kolem 
cívky s elektrickým proudem a na příkladech z praxe 
objasní jeho využití v elektromagnetech

magnetické pole elektrického proudu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

porovná vlastnosti permanentních magnetů a 
elektromagnetů

magnetické pole elektrického proudu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

zapojí spotřebiče (žárovky) za sebou a vedle sebe, uvede 
příklady obou typů zapojení v praxi

rozvětvený elektrický obvod

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

experimentem porovná proud v různých částech 
jednoduchého a rozvětveného obvodu

rozvětvený elektrický obvod

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

dodržuje pravidla bezpečnosti práce s elektrickými 
zařízeními a k jejich objasnění využívá poznatky o vedení 
elektrického proudu v kapalinách a ve vzduchu

bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

objasní vznik blesku a zásady ochrany před jeho účinky bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

vysvětlí, jak postupovat při poskytnutí první pomoci při 
úrazu elektrickým proudem, a umí tento postup použít

bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

utváření a rozvíjení základních dovedností pro spolupráci
uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
globální oteplování Země a jeho důsledky
využívání energie, zná způsoby šetření energií u tepelných spotřebičů

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjení dovednosti dobré komunikace
  

Fyzika 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

rozhodne, zda se těleso vzhledem k jinému tělesu 
pohybuje nebo je v klidu

klid a pohyb tělesa

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

určí trajektorii konkrétního pohybu tělesa a rozhodne, 
zda je pohyb přímočarý nebo křivočarý

popis pohybu (trajektorie, dráha, čas)

druhy pohybuF-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

určí rychlost rovnoměrného pohybu rychlost rovnoměrného pohybu

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

má představu o jednotkách rychlosti a odhadne velikost 
rychlosti běžných pohybů (chůze, jízda auta)

rychlost rovnoměrného pohybu

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

velikost rychlosti v dané jednotce vyjádří jinou 
jednotkou rychlosti

rychlost rovnoměrného pohybu

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

vypočte dráhu rovnoměrného pohybu dráha rovnoměrného pohybu

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

nakreslí graf závislosti dráhy pohybu na čase dráha rovnoměrného pohybu

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

z grafu dráhy určí rychlost rovnoměrného pohybu a 
zjistí, kdy bylo těleso v daném místě, nebo kde bylo v 
daném čase

dráha rovnoměrného pohybu

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

vypočte průměrnou rychlost pohybu z daných údajů průměrná rychlost

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 

změří dráhu a dobu určitého pohybu a vypočte jeho 
průměrnou rychlost

průměrná rychlost
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rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

v konkrétní situaci rozhodne, která dvě tělesa na sebe 
vzájemně působí silou, a jaký je účinek vzájemného 
působení

vzájemné působení těles

F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

změří velikost síly siloměrem síla a její měření

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

znázorní sílu graficky znázornění síly

gravitační, elektrická a magnetická síla
gravitační, elektrické a magnetické pole

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

určí gravitační sílu, jakou Země působí na těleso o určité 
hmotnosti

vztah Fg = m ∙ g
gravitační, elektrická a magnetická sílaF-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 

působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

prokáže experimentem účinky elektrického, 
magnetického a gravitačního pole gravitační, elektrické a magnetické pole

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

určí výslednici sil působících v jedné přímce skládání sil stejného a opačného směru

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze rovnováha sil

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

graficky určí výslednici dvou různoběžných sil skládání různoběžných sil

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

odhadne polohu těžiště těžiště tělesa

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

experimentem určí těžiště, např. desky, tyče těžiště tělesa
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F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

rozhodne, zda je těleso v poloze stabilní nebo nestabilní těžiště tělesa

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

v jednoduchých případech kvalitativně předpoví, jaký 
bude pohyb tělesa nebo jeho změna, když zná sílu nebo 
výslednici sil, které na těleso působí

posuvné účinky síly na těleso a jejich souvislost s 
velikostí působící síly a hmotností tělesa (zákon síly)

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

zdůvodni, proč je v konkrétní situaci těleso v klidu nebo 
v pohybu rovnoměrném přímočarém, a určí síly působící 
na těleso, které jsou přitom v rovnováze

zákon setrvačnosti

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

na příkladech ukáže, že silové působení těles je vždy 
vzájemné, že síly akce a reakce vznikají i zanikají 
současně, mají stejnou velikost a působí na různá tělesa 
(odliší je od sil v rovnováze)

zákon vzájemného působení těles (zákon akce a 
reakce)

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

posuvné účinky síly na těleso vědomě spojuje vždy se 
změnou rychlosti pohybu tohoto tělesa

zákon vzájemného působení těles (zákon akce a 
reakce)

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

rozhodne, zda je páka otáčivá kolem pevné osy v 
rovnovážné poloze

rovnováha sil na páce

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

experimentem nebo výpočtem určí sílu nebo rameno 
síly tak, aby se páka dostala do rovnovážné polohy

moment síly (M = F ∙ a)

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

uvede příklady užití páky v praxi (osu otáčení, působící 
síly a jejich ramena) a objasní výhodnost použití páky v 
daném případě

užití páky

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

určí podmínku rovnováhy na kladce pevné a volné kladky

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

uvede příklady využití kladek v praxi a ukáže jejich 
výhody

kladky

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

předpoví, jak se změní deformační účinky síly při změně 
velikosti síly nebo obsahu plochy, na kterou působí

tlaková síla

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

porovnává tlaky vyvolané různými silami tlak p = F / S

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při určí tlak vyvolaný silou působící kolmo na určitou plochu tlak p = F / S
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řešení praktických problémů
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

navrhne, jak lze v praktické situaci zvětšit nebo zmenšit 
tlak

tlak p = F / S

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

v jednoduchém případě změří třecí sílu měření třecí síly

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

porovná třecí síly působící mezi tělesy při různé tlakové 
síle, drsnosti ploch nebo obsahu stykových ploch

tření, třecí síla

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

uvede příklady působení klidové třecí síly třecí síly v praxi

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

objasní působení klidové třecí síly při chůzi člověka nebo 
při jízdě auta

třecí síly v praxi

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

rozhodne, zda v dané situaci je tření užitečné nebo 
škodlivé, a navrhne vhodný způsob jeho zmenšení nebo 
zvětšení

třecí síly v praxi

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

předvede pokus nebo popíše jev, který ukazuje, že při 
stlačení kapaliny nebo plynu vzroste tlak ve všech 
místech stejně

přenos tlaku v kapalině (Pascalův zákon)

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

vysvětlí na příkladu z praxe princip hydraulického 
zařízení

hydraulická zařízení

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

porovná tlaky v různých hloubkách kapaliny, tlaky ve 
stejné hloubce dvou různých kapalin

hydrostatický tlak

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

použije vztah p = h∙ρ∙g při řešení konkrétních problémů hydrostatický tlak
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F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

objasní některé jevy, které souvisejí s hydrostatickým 
tlakem (např. sifon, vodoznak, stavba hrází)

hydrostatický tlak

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

určí pokusem i výpočtem velikost vztlakové síly působící 
na těleso v kapalině (Fvz = V∙ρk∙g)

vztlaková síla

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

znázorní síly a jejich výslednici působící na těleso 
ponořené do kapaliny

Archimédův zákon

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

předpoví, zda se bude těleso v kapalině potápět, 
vznášet či plovat; uvede příklady využití v praxi

potápění, plování, vznášení se těles v kapalině

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

pokusem prokáže existenci atmosférického tlaku 
vzduchu a vysvětlí příčiny jeho existence

atmosférický tlak a jeho měření

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

porovná atmosférický tlak v různých výškách, popíše 
způsob měření atmosférického tlaku (Torricelliho pokus, 
tlakoměr, barograf)

atmosférický tlak a jeho měření

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

provede měření atmosférického tlaku v daném místě; 
objasní vliv změn atmosférického tlaku na počasí (s 
porozuměním sleduje synoptické mapy v TV nebo na 
internetu)

atmosférický tlak a jeho měření

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

uvede příklad prokazující existenci vztlakové síly, která 
působí na tělesa v plynu (např. v atmosféře) a uvede 
příklad jejího praktického využití

vztlaková síla na tělesa v plynech

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v změří tlak plynu v uzavřené nádobě (např. v pneumatice tlak plynu v uzavřené nádobě (přetlak, podtlak) a jeho 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

226

Fyzika 7. ročník

klidné tekutině chování tělesa v ní kola) a rozhodne, zda je v nádobě přetlak nebo podtlak 
plynu

měření

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

rozliší zdroj světla a osvětlené těleso zdroje světla

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

rozhodne, zda dané prostředí je čiré, průhledné, 
průsvitné či neprůhledné

zdroje světla

rychlost světla ve vakuu a v různých prostředíchF-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

uvede velikost rychlosti světla ve vakuu a porovná ji s 
rychlostí světla v jiných prostředích přímočaré šíření světla

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

objasní, proč na Zemi pozorujeme fáze Měsíce měsíční fáze

stínF-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění Slunce a Měsíce
zatmění Měsíce a Slunce

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

využívá zákon odrazu světla na rozhraní dvou prostředí 
k řešení problémů a úloh a ke geometrické konstrukci 
obrazu rovinným zrcadlem

zákon odrazu světla

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

pokusem rozhodne, které zrcadlo je duté a které je 
vypuklé

zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

pokusem najde ohnisko dutého zrcadla a určí jeho 
ohniskovou vzdálenost

zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

zobrazí daný předmět dutým zrcadlem zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

uvede příklady využití kulových zrcadel zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem
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F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu světla ke 
kolmici, a kdy k lomu od kolmice

lom světla

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

dokáže pokusem, že sluneční světlo je složeno z 
barevných světel

rozklad světla optickým hranolem

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

vysvětlí, proč a za jakých podmínek vzniká duha rozklad světla optickým hranolem

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

vysvětlí, čím je dána barva průhledného prostředí a čím 
barva neprůhledných těles

barva světla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

škody na silnicích způsobené přetěžováním nákladů automobilů
snižování ztrát energie zmenšováním odporových sil při pohybu vozidel
ekonomické využívání zdrojů světel
omezování světelného znečištění vhodnými zdroji světla (rušení astronomických pozorování)
využití zrcadel ve slunečních elektrárnách

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
vyhledává zajímavé údaje o rekordních rychlostech v různých sportovních odvětvích
  

Fyzika 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

rozhodne, zda se koná práce a které těleso koná práci práce

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

vypočte práci, je-li dána síla a dráha, po které síla působí 
(pro případ stálé síly působící rovnoběžně se směrem 
dráhy), W = F∙s

práce

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

předvede vykonání práce o velikosti přibližně 1 J práce

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

porovná práci vykonanou při zvedání tělesa kladkou a 
jednoduchým kladkostrojem

práce na kladce

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

určí výkon z práce a času výkon

práceF-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

v jednoduchých případech odhadne vykonanou práci 
nebo výkon, např. při sportu výkon

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

porovná velikost dvou různých prací nebo výkonů, např. 
na stavbě

účinnost

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

při rovnoměrném pohybu tělesa určí výkon užitím 
vztahu P = F∙v

výkon

pohybová energieF-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

na příkladech nebo pokusem ukáže, že pohybová 
energie tělesa, jeho polohová energie v gravitačním poli 
Země nebo polohová energie pružnosti se projevuje 
schopností tělesa konat práci

polohová energie

pohybová energieF-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

v konkrétních situacích objasní, že změna pohybové 
nebo polohové energie tělesa je spojena s konáním 
práce; určí vykonanou práci ze změny polohové energie 
tělesa

polohová energie

pohybová energieF-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

v jednoduchých případech určí změnu pohybové, resp. 
polohové energie tělesa, z vykonané práce polohová energie



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

229

Fyzika 8. ročník

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

porovná pohybové energie těles pomocí rychlosti a 
hmotnosti těles

pohybová energie

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové 
energie tělesa při jeho pohybu v gravitačním poli Země, 
např. při vyhození míče

přeměna polohové a pohybové energie

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

uvede příklad přenosu energie v soustavě těles, např. 
polohové energie vody na pohybovou energii rotoru 
turbíny a jejich využití v praxi

přeměna polohové a pohybové energie

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

uvede příklady jevů, které dokazují, že se částice látek 
neustále pohybují a vzájemně na sebe působí

částicové složení látek

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

popíše, jak teplota tělesa souvisí s rychlostí 
neuspořádaného pohybu částic tělesa; uvede příklady 
jevů nebo provede pokusy, které to dokládají

částicové složení látek

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

objasní vnitřní energii tělesa jako energii, která souvisí s 
energií částic; její součástí je celková pohybová energie 
všech částic v tělese

vnitřní energie

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa s jeho 
teplotou

vnitřní energie

změna vnitřní energie konáním práceF-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

předvede pokusy na změnu vnitřní energie tělesa 
konáním práce (např. třením) nebo tepelnou výměnou změna vnitřní energie tepelnou výměnou

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

uvede praktický příklad změny vnitřní energie tělesa 
konáním práce

změna vnitřní energie konáním práce

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

rozlišuje a správně používá pojmy teplo a teplota teplo

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

v konkrétním příkladu tepelné výměny předpoví, jak se 
budou měnit teploty daných těles

změna vnitřní energie tepelnou výměnou

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

vyhledá v Tabulkách měrnou tepelnou kapacitu 
některých látek a vysvětlí její význam v praxi

měrná tepelná kapacita látky

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

určí teplo přijaté nebo odevzdané tělesem při tepelné 
výměně (bez změny skupenství), popř. změnu teploty 

určení tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné 
výměně (bez změny skupenství)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

230

Fyzika 8. ročník

nebo hmotnosti ze vztahu Q = m∙c∙(t2-t1)
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

v jednoduchých případech pokusem určí teplo 
odevzdané nebo přijaté při tepelné výměně

určení tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné 
výměně (bez změny skupenství)
tepelná výměna prouděnímF-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

rozhodne, zda tepelná výměna (např. vytápění místnosti 
ústředním topením) probíhá vedením, prouděním nebo 
zářením; uvede příklady, jak ji lze v případě potřeby 
zlepšit, nebo naopak omezit

tepelné záření

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

porovná látky podle tepelné vodivosti, uvede příklady 
jejich využití, např. navrhne zlepšení tepelné izolace 
domu nebo bytu

tepelná výměna prouděním

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

objasní tepelnou výměnu prouděním při vaření na 
plotýnce nebo při chlazení potravin v chladničkách

tepelná výměna prouděním

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

na příkladech z denního života ukáže, jak lze účelně 
zvětšovat nebo zmenšovat tepelnou výměnu vedením a 
zářením, např. volbou oblečení podle ročního období

využití energie slunečního záření

uvede příklady změn skupenství (tání, tuhnutí, 
vypařování, varu, kondenzace, sublimace a 
desublimace) z praktického života a objasní, zda se při 
nich teplo pohlcuje nebo uvolňuje

změny skupenství látek

z Tabulek nalezne teploty tání látek a rozhodne, v jakém 
skupenství je těleso z dané látky při určité teplotě, popř. 
předpoví, k jaké skupenské změně při dané teplotě 
tělesa dojde

tání a tuhnutí

pokusem ukáže změnu skupenství určité látky a prokáže 
uvolnění nebo pohlcení skupenského tepla

změny skupenství látek

vysvětlí tání a tuhnutí krystalické látky na základě změny 
uspořádání a rychlosti pohybu částic látky

tání a tuhnutí

nalezne v Tabulkách měrné skupenské teplo dané látky 
a vysvětlí jeho význam

změny skupenství látek

popíše pokus, který prokazuje zvětšení objemu vody při 
zmrznutí

tání a tuhnutí
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objasní jev anomálie vody a uvede příklady jeho 
negativních důsledků (např. praskání potrubí nebo 
zdiva)

tání a tuhnutí

navrhne a pokusem ověří, jak lze zvětšit nebo zmenšit 
rychlost vypařování kapaliny, uvede praktické využití, 
např. při sušení prádla

vypařování

předpoví, jak se změní teplota varu při zvětšení nebo 
zmenšení tlaku nad vroucí kapalinou, uvede praktické 
užití tohoto jevu

var

na konkrétních příkladech objasní, kdy nastává 
kapalnění vodní páry ve vzduchu

kapalnění

vysvětlí vznik mlhy, jinovatky a oblaků kapalnění

popíše základní součásti spalovacích motorů a vysvětlí 
rozdíl mezi vznětovým a zážehovým motorem

pístové spalovací motory

porovná škodlivost provozu různých spalovacích motorů 
pro životní prostředí

pístové spalovací motory

elektrování těles třenímF-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

rozhodne, zda se budou dvě elektricky nabitá tělesa 
přitahovat, či odpuzovat elektrický náboj

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

vysvětlí elektrování těles vzájemným třením a princip 
uzemnění nabitého tělesa

elektrování těles třením

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

ukáže pokusem a vysvětlí, proč se k zelektrovanému 
tělesu přitahují nenabitá tělesa z izolantu (polarizace 
izolantu) i nenabitá vodivá tělesa (elektrostatická 
indukce)

vodič a izolant v elektrickém poli

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

pokusem prokáže existenci elektrického pole v okolí 
nabitého tělesa, znázorní siločáry elektrického pole, 
např. kruhové nabité destičky nebo mezi dvěma 
nesouhlasně nabitými rovinnými deskami

siločáry elektrického pole

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

uvede příklady z praxe, jak se z hlediska bezpečnosti 
zabraňuje vzájemnému elektrostatickému přitahování 
těles (např. v textilním nebo papírenském průmyslu, při 
volbě materiálů na oblečení) a kde se naopak využívá 

siločáry elektrického pole
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(např. v odlučovačích popílku)
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

objasní podstatu elektrického proudu v kovových 
vodičích a v elektrolytech (jednoduchý model)

elektrický proud v kovech a vodných roztocích solí a 
kyselin

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

vysvětlí, proč izolanty prakticky nevedou elektrický 
proud

elektrický proud v kovech a vodných roztocích solí a 
kyselin

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

rozhodne, zda v daném obvodu jsou splněny podmínky 
vzniku elektrického proudu a ověří jejich splnění 
pokusem

elektrický proud v kovech a vodných roztocích solí a 
kyselin

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

změří elektrický proud ampérmetrem v daném místě 
obvodu

měření elektrického proudu

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

změří elektrické napětí voltmetrem mezi dvěma místy 
obvodu (např. mezi svorkami žárovky)

měření elektrického napětí

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

určí výsledné napětí zdroje při zapojení několika článků 
za sebou

měření elektrického napětí

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

zvolí k danému spotřebiči vhodný zdroj napětí, porovná 
vhodnost použití různých zdrojů napětí (např. suchých 
článků a akumulátorů) z hlediska hospodárnosti

zdroje elektrického napětí

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

předpoví změnu proudu v kovovém vodiči při změně 
napětí mezi jeho konci

Ohmův zákon

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

předpoví změnu proudu v obvodu, když se při stálém 
napětí zvětší nebo zmenší odpor rezistoru zapojeného v 
obvodu

elektrický odpor

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

vypočte jednu z veličin proud, napětí a odpor pro 
kovový vodič (spotřebič), jestliže zná zbývající dvě 
(aplikace Ohmova zákona); popř. výsledek ověří 

elektrický odpor
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pokusem
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

pokusem určí závislost proudu procházejícího daným 
spotřebičem na napětí mezi svorkami spotřebiče a 
vyjádří výsledek graficky

elektrický odpor

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

z grafu závislosti proudu na napětí pro daný rezistor určí 
k danému proudu napětí, nebo k danému napětí proud, 
nebo odpor rezistoru

elektrický odpor

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

porovná odpor dvou kovových drátů, které se liší jen 
průřezem, nebo jen délkou, nebo jen materiálem; v 
jednoduchých případech ověří svou úvahu pokusem

závislost odporu na vlastnostech vodiče

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

popíše, jak se mění odpor kovového vodiče s teplotou závislost odporu na vlastnostech vodiče

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

rozpozná, podle reálného zapojení i podle schématu, 
zapojení dvou spotřebičů za sebou a vedle sebe, určí 
výsledné napětí, výsledný elektrický proud a výsledný 
odpor spotřebičů

výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle 
sebe

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

předpoví, jak se změní proud v obvodu, když dva 
spotřebiče zapojíme místo sériově paralelně nebo 
naopak; svou předpověď ověří pokusem

výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle 
sebe

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

rozhodne, jak je vhodné zapojit elektrické spotřebiče v 
domácnosti a uvede výhody své volby

výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle 
sebe
regulace hodnoty proudu reostatemF-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 

obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
použije reostat k regulaci proudu, nebo jako děliče 
napětí v obvodu reostat jako dělič napětí

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

určí elektrickou práci vykonanou za určitou dobu pro 
daný proud a napětí nebo určí elektrickou práci z 
elektrického příkonu spotřebiče a doby průchodu 
elektrického proudu

elektrická práce

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

vyjádří elektrickou práci uvedenou ve W∙s nebo v kW∙h 
v joulech

elektrická energie

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

určí výkon elektrického proudu I ve vodiči mezi jehož 
konci je napětí U

výkon elektrického proudu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický z údajů o příkonech na štítcích elektrických spotřebičů výkon elektrického proudu
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obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu určí, jaký je odpor spotřebičů po jejich připojení ke 
zdroji o uvedeném napětí

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

porovná elektrickou energii spotřebovanou různými 
domácími spotřebiči za určitou dobu a odhadne cenu, 
kterou za tuto elektrickou energii zaplatí

výkon elektrického proudu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

navrhne možné úspory elektrické energie v bytě nebo v 
domě, popř. ve škole

výkon elektrického proudu

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

určí ve svém okolí, popř. u některých hudebních 
nástrojů, co je zdrojem zvuku

zdroje zvuku

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

vysvětlí, proč nezbytnou podmínkou šíření zvuku je 
látkové prostředí

šíření zvuku prostředím

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

uvede příklady dokazující, že rychlost zvuku závisí na 
prostředí, v němž se zvuk šíří

rychlost šíření zvuku

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

na příkladu vnímání blesku a hromu porovná rychlost 
šíření zvuku ve vzduchu s rychlostí šíření světla ve 
vzduchu

rychlost šíření zvuku

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

pokusem dokáže, že výška tónu je tím větší, čím větší je 
jeho kmitočet

výška tónu

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

popíše, jak přijímáme zvuk uchem ucho jako přijímač zvuku

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

pokusem ukáže význam rezonančních skříněk u 
hudebních nástrojů

rezonance, barva tónu

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

uvede příklad využití poznatků o těchto jevech při 
zařizování divadel nebo přednáškových sálů

odraz zvuku, ozvěna

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

umí kvalitativně porovnat zdroje zvuku podle hladiny 
hlasitosti a rozhodnout, který je zdraví škodlivý, např. 

ochrana před nadměrným hlukem
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hlasitá hudba
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

pro ochranu sluchu využívá poznatků, že hlasitost zvuku 
závisí na zdroji zvuku, vzdálenosti zdroje od našeho 
ucha, prostředí, v němž se zvuk šíří a na citlivosti 
sluchového ústrojí

ochrana před nadměrným hlukem

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

navrhne možnosti, jak zmenšit škodlivý vliv nadměrně 
hlasitého zvuku na člověka (v hlučných provozech, v 
blízkosti dálnic, v bytě)

ochrana před nadměrným hlukem

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

na ukázce zprávy o počasí v denním tisku, televizi nebo 
na internetu (např. na meteorologie.kvalitně.cz) nalezne 
základní meteorologické prvky a popíše způsob jejich 
měření

meteorologie

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

objasní význam meteorologických zpráv a předpovědi 
počasí pro různé obory lidské činnosti

atmosféra Země

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

popíše základní měření na jednoduché meteorologické 
stanici

základní meteorologické jevy a jejich měření

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

provádí sám jednoduchá meteorologická pozorování základní meteorologické jevy a jejich měření

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

vyhledá na internetu informace o počasí získané radary 
nebo satelitními družicemi a objasní jejich význam

základní meteorologické jevy a jejich měření

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

uvede hlavní látky, které znečišťují ovzduší a jejich 
základní zdroje jak přírodní, tak především produkty 
lidské činnosti; naznačí cesty ke snižování obsahu těchto 
látek v atmosféře

problémy znečišťování atmosféry

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

vysvětlí příčiny vzniku ozonové díry a skleníkového 
efektu a jejich nebezpečnost pro lidstvo, jako jeden z 
globálních problémů světa

problémy znečišťování atmosféry
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

možnosti využití vodních elektráren jako obnovitelných zdrojů energie u nás a v různých evropských zemích
šetření energie vhodnou tepelnou izolací domů, volba ekologicky vhodného způsobu vytápění, využití energie slunečního záření k vytápění a k zahřívání 
  

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
magnetické pole cívky s proudemF-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 

magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

prokáže pokusem existenci magnetického pole kolem 
cívky s elektrickým proudem, a na příkladech z praxe 
objasní jeho využití v elektromagnetech

elektromagnet

působení magnetického pole na cívku s proudemF-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

vysvětlí princip činnosti stejnosměrného elektromotoru
elektromotor

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

uvede příklady využití elektromotoru v praxi elektromotor

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

předvede pokusem vznik indukovaného proudu v cívce 
a ukáže, na čem závisí jeho hodnota a směr

elektromagnetická indukce

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a objasní vznik střídavého proudu při otáčení magnetu v vznik střídavého proudu
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změří elektrický proud a napětí blízkosti cívky nebo otáčením cívky v magnetickém poli
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

z konkrétního grafu časového průběhu střídavého 
proudu (nebo napětí) určí periodu střídavého proudu 
(napětí) a kmitočet střídavého proudu (napětí)

vznik střídavého proudu

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

objasní princip činnosti alternátoru a popíše, jaké v něm 
probíhají přeměny energie

alternátor

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

zvolí vhodné měřidlo a změří střídavý proud nebo napětí měření střídavého proudu a střídavého napětí

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

určí transformační poměr transformátoru, uvede 
příklady praktického využití transformace dolů a 
transformace nahoru

transformátory

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

popíše a zdůvodní využití transformátoru v rozvodné 
elektrické síti

rozvodná elektrická síť

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalině a 
v plynu

elektrické vodiče a izolanty

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

s využitím poznatků z chemie popíše vznik iontů v 
elektrolytu

elektrický proud v kapalinách

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

na příkladu objasní, jak vzniká proud v elektrolytech elektrický proud v kapalinách

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

objasní mechanismus vedení elektrického proudu v 
kovech (usměrněný pohyb volných elektronů), v 
elektrolytech (usměrněný pohyb volných iontů), v 
plynech (usměrněný pohyb volných iontů a elektronů) a 
v polovodičích (usměrněný pohyb volných elektronů a 
děr)

elektrický proud v kovových vodičích

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

na konkrétním příkladu vysvětlí princip elektrolytického 
pokovování předmětů

elektrický proud v kapalinách

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

pokusem (s použitím mikroampérmetru) prokáže, že 
lidské tělo vede elektrický proud a objasní důsledek této 
skutečnosti pro pravidla bezpečnosti při zacházení s 
elektrickými zařízeními

elektrický proud v kapalinách
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F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

předvede a objasní vznik elektrické jiskry při elektrování 
(např. při svlékání svetru)

elektrický proud v plynech

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

popíše podstavtu blesku a objasní způsoby ochrany před 
bleskem

elektrický proud v plynech

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

vysvětlí vznik elektrického oblouku a uvede příklad jeho 
využití v praxi

elektrický proud v plynech

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

uvede příklad vedení elektrického proudu ve zředěných 
plynech

elektrický proud v plynech

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu pokusem ukáže, jak se mění odpor termistoru při jeho 
zahřívání a odpor fotorezistoru při osvětlení; uvede 
příklady využití těchto jevů

elektrický proud v polovodičích

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu zapojí polovodičovou diodu nebo svítivku (ledku) v 
propustném a závěrném směru

elektrický proud v polovodičích

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu uvede příklad využití usměrňujícího účinku 
polovodičové diody

elektrický proud v polovodičích

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu objasní přeměny energie ve slunečním článku a uvede 
příklady jeho využití jako alternativního zdroje energie

elektrický proud v polovodičích

elektrické spotřebiče v domácnostiF-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

vysvětlí význam uzemnění u domácích spotřebičů, např. 
u pračky ochrana před úrazem elektrickým proudem

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

popíše konkrétní důvody nebezpečí v situacích 
znázorněných obrázkem nebo popsaných slovně

ochrana před úrazem elektrickým proudem

elektrické spotřebiče v domácnostiF-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

ukáže v zásuvce kolík a vysvětlí, proč je spojen s 
ochranným uzemněným nulovacím vodičem ochrana před úrazem elektrickým proudem

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

uvede příklad, jak může vzniknout zkrat v domácnosti, 
objasní v čem je nebezpečí zkratu a čím mu lze 
předcházet

ochrana před úrazem elektrickým proudem

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

vysvětlí, proč je životu nebezpečné dotknout se 
vodivých částí zdířek zásuvky

ochrana před úrazem elektrickým proudem

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

řídí se základními pravidly pro bezpečné zacházení s 
elektrickými zařízeními

ochrana před úrazem elektrickým proudem

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 

na obrázku sinusoidy znázorňující část vlny na vodě 
ukáže, co se rozumí vlnovou délkou

elektromagnetické vlny a záření



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

239

Fyzika 9. ročník

konkrétních problémů a úloh
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

pro vlnění dané vlnové délky λ určí kmitočet f vlnová délka a kmitočet f = c / λ

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

popíše základní druhy elektromagnetických vln podle 
vlnové délky a uvede příklady jejich využití

elektromagnetické vlny a záření

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

uvede velikost rychlosti šíření světla ve vakuu a porovná 
ji s rychlostí světla např. ve vodě

elektromagnetické vlny a záření

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

objasní, jaký význam měla předpověď existence 
neviditelných elektromagnetických vln Maxwellem a 
potvrzení jejich existence Hertzem pro rozvoj 
společnosti

elektromagnetické vlny a záření

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

vysvětlí, proč televizní vlny pronikají špatně přes 
překážky a dlouhovlnné rádiové vlny snadno

zdroje záření

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

uvede příklady využití mikrovln v denním životě zdroje záření

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

zdůvodní, proč je nebezpečné přílišné opalování na 
Slunci i v soláriu

zdroje záření

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

objasní význam objevu rentgenového záření pro 
lékařství a další obory

zdroje záření

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

dodržuje zásady bezpečného zacházení s laserem (i při 
použití laseru o velmi malém výkonu)

zdroje záření

odraz světlaF-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

ukáže na pokusu a uvede příklad ze své zkušenosti s 
odrazem a lomem světla zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem
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F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

v konkrétních příkladech předpoví, zda nastane lom od 
kolmice nebo ke kolmici

lom světla

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

uvede příklad úplného odrazu světla a objasní, kdy může 
nastat

úplný odraz světla

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

vysvětlí, jak fungují světlovody a uvede příklad jejich 
využití

úplný odraz světla

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

rozliší pokusem spojnou a rozptylnou čočku čočky

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

najde pokusem ohnisko spojky čočky

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

zobrazí předmět (např. okno nebo plamen svíčky) 
spojkou

čočky

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

určí, jaký obraz vznikne při použití rozptylky čočky

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

vysvětlí a ukáže použití spojky jako lupy čočky

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou vysvětlí funkci čočky v lidském oku a s využitím optické vlastnosti oka
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různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

poznatků z přírodopisu objasní vznik vjemu obrazu 
pozorovaného předmětu

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

popíše vadu krátkozrakého oka a dalekozrakého oka a 
vysvětlí jejich korekci brýlemi

optické vlastnosti oka

lupa a mikroskopF-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

sestaví z vhodných čoček model mikroskopu a 
dalekohledu dalekohledy

lupa a mikroskopF-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

znázorní vznik obrazu v mikroskopu a dalekohledu
dalekohledy

lupa a mikroskopF-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

uvede příklady využití mikroskopu a dalekohledu
dalekohledy

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

s využitím poznatků z chemie popíše základní stavební 
částice atomu

atom

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

popíše složení jádra atomu atomová jádra

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

na příkladu objasní, co rozumíme izotopem daného 
prvku

izotopy a nuklidy

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

popíše, jakou látku nazveme nuklidem izotopy a nuklidy

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 

uvede tři základní druhy radioaktivního záření, objasní 
jejich podstatu a porovná jejich vlastnosti

radioaktivita
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konkrétních problémů a úloh
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

uvede a objasní příklady využití radionuklidů využití jaderného záření

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

popíše řetězovou jadernou reakci a objasní nebezpečí 
jejího zneužití v jaderných zbraních i možnosti využití v 
jaderných reaktorech a v jaderných elektrárnách

řetězová jaderná reakce

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

vysvětlí k jakým přeměnám energie dochází v jaderné 
elektrárně a porovná je s přeměnami v tepelné a vodní 
elektrárně

jaderný reaktor

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

porovná výhody a nevýhody uvedených tří typů 
elektráren

jaderná energetika

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

popíše historii jaderné energetiky a uvede argumenty 
pro i proti jejímu dalšímu rozvíjení v naší republice

jaderná energetika

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

uvede současné možnosti likvidace vyhořelého 
jaderného paliva

jaderná energetika

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

popíše, jak je v současné době zajišťována u nás 
bezpečnost provozu jaderných elektráren

jaderná energetika

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

sleduje a umí kriticky analyzovat diskuse o jaderných 
elektrárnách v tisku a dalších sdělovacích prostředcích, 
umí věcně argumentovat v diskuzích se spolužáky, popř. 
s rodiči

jaderná energetika

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

popíše možnosti ochrany před jaderným zářením ochrana před zářením

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

popíše, z čeho se skládá sluneční soustava Sluneční soustava

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o popíše, jaká síla způsobuje pohyb planet kolem Slunce a Sluneční soustava
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gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

měsíců planet kolem planet

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

vyjmenuje planety podle jejich vzrůstající vzdálenosti od 
Slunce

Sluneční soustava

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností

vysvětlí hlavní rozdíly mezi planetou a hvězdou naše Galaxie

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností

porovná poznatky získané v zeměpise s podrobnějšími 
informacemi o jednotlivých planetách, Slunci a Měsíci v 
literatuře nebo na internetu, připraví o nich samostatně 
nebo ve skupině přehlednou informaci

naše Galaxie

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností

orientuje se v základních souhvězdích na obloze (např. 
Velký vůz, Malý vůz s Polárkou, Kasiopea, Orion)

naše Galaxie

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností

umí použít k pozorování souhvězdí mapy hvězdné 
oblohy

naše Galaxie

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností

sleduje ve sdělovacích prostředcích výzkum kosmu a má 
přehled o základních historických krocích v 
kosmonautice (první let člověka do vesmíru, přistání na 
Měsíci, kosmické sondy na výzkum planet)

kosmonautika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

vede k poznání a pochopení díla významných Evropanů (Maxwell, Hertz, Rutherford, ...)
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5.14 Zeměpis

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku a úzce souvisí s ostatními 

předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda (chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry atd., 
fyzika: sluneční soustava, vesmír atd., přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní 
parky, …)
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:
- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, 
pojmů a používání poznávacích metod
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu 
moderního člověka
- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
- aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
- zeměpisné vycházky s pozorováním
- projekty

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
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Název předmětu Zeměpis
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)

Kompetence k učení:
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- vede žáky k používání odborné technologie
- vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Žák
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších 
celků, nalézají souvislosti
- získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
- poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- vede žáky k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
- vede žáky k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- vede žáky k odpovědím na otevřené otázky
- vede žáky k práci s chybou
Žák
- jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
- se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí

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

Kompetence komunikativní:
Učitel
- vede žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 
komunikace
- vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých
- vede žáky k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů 
v písemné i mluvené podobě
Žák
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- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v 
písemném i ústním projevu
- se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- vede žáky k využívání skupinového vyučování
- vede žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- vede žáky k ochotě pomoci a o pomoc žádat
- vede žáky k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
- vede žáky k dodržování dohodnuté kvalita, postupů, termínů
- vede žáky k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním 
měřítku
Žák
- spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si 
a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání
Kompetence občanské:
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jejich způsob výuky
Žák
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Kompetence pracovní:
Učitel
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
- vede žáky vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
Žák
- jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
- jsou vedeni k efektivní práci
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Zeměpis 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy

si uvědomuje postavení Země ve Vesmíru, rozpoznává a 
srovnává vesmírná tělesa, tvar a pohyby planet, prokáže 
znalosti o pohybech Země, procesech jimi způsobených, 
rozměrech a stavbě,

sluneční soustava - tvar, rozměry, stavba, pohyby 
Země, Slunce, Měsíc, planety a vesmírná tělesa, 
výzkum vesmíru

sluneční soustava - tvar, rozměry, stavba, pohyby 
Země, Slunce, Měsíc, planety a vesmírná tělesa, 
výzkum vesmíru

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů

uvědomuje si jedinečnost naší planety, prokáže základní 
znalosti z historického i současného období výzkumu 
Sluneční soustavy, Vesmíru a historickém vývoji Země, 
vyhledává potřebné údaje v různých informačních 
zdrojích

globus a mapa - typy map, tvorba map, symboly, 
značky a barvy na mapě, poledníky, rovnoběžky, 
vrstevnice, měřítko map, určování zeměpisné polohy, 
práce s globusem

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

pracuje s různými typy map, využívá mapy pro řešení 
praktických situacích, prokazuje znalost jejich tvorby, 
vytváří vlastní náčrtky a plánky okolí svého bydliště,

globus a mapa - typy map, tvorba map, symboly, 
značky a barvy na mapě, poledníky, rovnoběžky, 
vrstevnice, měřítko map, určování zeměpisné polohy, 
práce s globusem

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

používá s porozuměním geografické pojmy a 
geografickou terminologii, kartografické značky, měřítko 
mapy, orientaci podle světových stran, určuje 
zeměpisnou polohu podle poledníků a rovnoběžek

krajinná sféra a její složky - litosféra, hydrosféra, 
atmosféra, pedosféra, biosféra, výškové a šířkové 
stupně v krajině

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

rozpoznává, srovnává a hodnotí jevy a procesy v 
krajinné sféře, jejich pravidelnosti, zákonitosti, 
vzájemné souvislosti a podmíněnost, vysvětluje proč 
člověk musí chránit přírodu, rozlišuje různé typy krajiny 

krajinná sféra a její složky - litosféra, hydrosféra, 
atmosféra, pedosféra, biosféra, výškové a šířkové 
stupně v krajině
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s faunou a florou a povrch
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

prokazuje souvislost mezi oceánem a podnebím, určuje 
polohu a rozlohu, vyhledává faunu a floru v dostupných 
materiálech

krajinná sféra a její složky - litosféra, hydrosféra, 
atmosféra, pedosféra, biosféra, výškové a šířkové 
stupně v krajině

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

hodnotí procesy probíhající na mořském dně, rozlišuje 
typy moří a mořské proudy, uvádí příklady významu 
oceánů pro lidstvo, uvádí příklady ekologických 
přírodních katastrof a hodnotí podíl člověka na 
katastrofách i na jeho ochraně

krajinná sféra a její složky - litosféra, hydrosféra, 
atmosféra, pedosféra, biosféra, výškové a šířkové 
stupně v krajině

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

pro osvojení učiva a ověření vědomostí používá 
audiovizuální pomůcky, pracuje na PC

oceány a světadíly - Atlantský, Tichý, Indický, Severní 
ledový, Afrika, Austrálie, Oceánie, Antarktida, Arktida

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

rozpoznává a hodnotí geografické objekty, používá 
aktivně mapy, atlasy, grafy, informační zdroje, prokáže 
znalosti o povrchu, podnebí, ekonomickém a přírodním 
potenciálu, rozlišuje a srovnává životní podmínky, jazyk 
a kulturu, politické uspořádání, náboženství v určených 
světových regionech

oceány a světadíly - Atlantský, Tichý, Indický, Severní 
ledový, Afrika, Austrálie, Oceánie, Antarktida, Arktida

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

dodržuje základní pravidla bezpečného pohybu a pobytu 
v přírodě, v krajině, dodržuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech

Člověk a jeho zdraví

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
  

Zeměpis 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Amerika- poloha, rozloha, členitost, objevy, povrch, 
nerostné suroviny, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo, 
vodstvo, obyvatelstvo
Kanada
USA - vznik a administrativní dělení, hospodářské 
oblasti, obyvatelstvo USA, doprava, světový význam
Střední Amerika - pevninské státy, ostrovní 
státy(Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, ...)
Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

charakterizuje světadíl podle přírodních i 
socioekonomických ukazatelů.

Evropa - poloha, rozloha, členitost, povrch, vodstvo, 
podnebí, živočišstvo a rostlinstvo, obyvatelstvo, 
evropské organizace EU
Amerika- poloha, rozloha, členitost, objevy, povrch, 
nerostné suroviny, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo, 
vodstvo, obyvatelstvo
Kanada
USA - vznik a administrativní dělení, hospodářské 
oblasti, obyvatelstvo USA, doprava, světový význam
Střední Amerika - pevninské státy, ostrovní 
státy(Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, ...)

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině

chápe vztahy mezi jednotlivými složkami přírodních 
poměrů

Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie
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Evropa - poloha, rozloha, členitost, povrch, vodstvo, 
podnebí, živočišstvo a rostlinstvo, obyvatelstvo, 
evropské organizace EU
Amerika- poloha, rozloha, členitost, objevy, povrch, 
nerostné suroviny, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo, 
vodstvo, obyvatelstvo
Kanada
USA - vznik a administrativní dělení, hospodářské 
oblasti, obyvatelstvo USA, doprava, světový význam
Střední Amerika - pevninské státy, ostrovní 
státy(Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, ...)
Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

pracuje aktivně s tematickými mapami obyvatelstva, 
sídel a hospodářských činností.

Evropa - poloha, rozloha, členitost, povrch, vodstvo, 
podnebí, živočišstvo a rostlinstvo, obyvatelstvo, 
evropské organizace EU
Amerika- poloha, rozloha, členitost, objevy, povrch, 
nerostné suroviny, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo, 
vodstvo, obyvatelstvo
Kanada
USA - vznik a administrativní dělení, hospodářské 
oblasti, obyvatelstvo USA, doprava, světový význam
Střední Amerika - pevninské státy, ostrovní 
státy(Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, ...)
Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

porovná souvislost osídlení s přírodními poměry.

Evropa - poloha, rozloha, členitost, povrch, vodstvo, 
podnebí, živočišstvo a rostlinstvo, obyvatelstvo, 
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evropské organizace EU
Amerika- poloha, rozloha, členitost, objevy, povrch, 
nerostné suroviny, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo, 
vodstvo, obyvatelstvo
Kanada
Střední Amerika - pevninské státy, ostrovní 
státy(Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, ...)
Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie
Evropa - poloha, rozloha, členitost, povrch, vodstvo, 
podnebí, živočišstvo a rostlinstvo, obyvatelstvo, 
evropské organizace EU

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

orientuje se na politické mapě světa.

Oblasti Evropy - J Evropa, S Evropa, Z Evropa, Střední 
Evropa, JV Evropa, V Evropa
Amerika- poloha, rozloha, členitost, objevy, povrch, 
nerostné suroviny, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo, 
vodstvo, obyvatelstvo
Kanada
USA - vznik a administrativní dělení, hospodářské 
oblasti, obyvatelstvo USA, doprava, světový význam
Střední Amerika - pevninské státy, ostrovní 
státy(Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, ...)
Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie
Evropa - poloha, rozloha, členitost, povrch, vodstvo, 
podnebí, živočišstvo a rostlinstvo, obyvatelstvo, 
evropské organizace EU

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

porovnává a přiměřeně hodnotí přírodní, kulturní, 
společenské, politické a hospodářské poměry vybraných 
regionů

Oblasti Evropy - J Evropa, S Evropa, Z Evropa, Střední 
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Evropa, JV Evropa, V Evropa
Severní ledový oceánZ-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

ukáže na mapě a porovná jednotlivé oceány a 
přiměřeně hodnotí význam světového oceánu Atlantský oceán

Amerika- poloha, rozloha, členitost, objevy, povrch, 
nerostné suroviny, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo, 
vodstvo, obyvatelstvo
Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

charakterizuje světadíl podle přírodních poměrů

Evropa - poloha, rozloha, členitost, povrch, vodstvo, 
podnebí, živočišstvo a rostlinstvo, obyvatelstvo, 
evropské organizace EU
Amerika- poloha, rozloha, členitost, objevy, povrch, 
nerostné suroviny, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo, 
vodstvo, obyvatelstvo
Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

srovnává různé národy a kultury, jejich přínos pro 
světovou civilizaci

Evropa - poloha, rozloha, členitost, povrch, vodstvo, 
podnebí, živočišstvo a rostlinstvo, obyvatelstvo, 
evropské organizace EU
Amerika- poloha, rozloha, členitost, objevy, povrch, 
nerostné suroviny, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo, 
vodstvo, obyvatelstvo
Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

orientuje se i v socioekonomických aspektech světadílů

Evropa - poloha, rozloha, členitost, povrch, vodstvo, 
podnebí, živočišstvo a rostlinstvo, obyvatelstvo, 
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evropské organizace EU
USA - vznik a administrativní dělení, hospodářské 
oblasti, obyvatelstvo USA, doprava, světový význam
Střední Amerika - pevninské státy, ostrovní 
státy(Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, ...)
Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

porovnává postavení jednotlivých regionů a jejich 
význam, hodnotí vzájemné odlišnosti a podrobnosti

Oblasti Evropy - J Evropa, S Evropa, Z Evropa, Střední 
Evropa, JV Evropa, V Evropa

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Kanada

USA - vznik a administrativní dělení, hospodářské 
oblasti, obyvatelstvo USA, doprava, světový význam
Střední Amerika - pevninské státy, ostrovní 
státy(Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, ...)
Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

zvažuje jaké změny ve vybraných regionech nastaly a co 
je příčinou

Oblasti Evropy - J Evropa, S Evropa, Z Evropa, Střední 
Evropa, JV Evropa, V Evropa
Amerika- poloha, rozloha, členitost, objevy, povrch, 
nerostné suroviny, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo, 
vodstvo, obyvatelstvo

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

orientuje se v přírodních i socioekonomických aspektech 
světadílu

Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
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Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie
Evropa - poloha, rozloha, členitost, povrch, vodstvo, 
podnebí, živočišstvo a rostlinstvo, obyvatelstvo, 
evropské organizace EU
Kanada
USA - vznik a administrativní dělení, hospodářské 
oblasti, obyvatelstvo USA, doprava, světový význam
Střední Amerika - pevninské státy, ostrovní 
státy(Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, ...)
Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa

posoudí postavení jednotlivých států i jejich význam v 
regionu, hodnotí vzájemné odlišnosti a podobnosti

Oblasti Evropy - J Evropa, S Evropa, Z Evropa, Střední 
Evropa, JV Evropa, V Evropa

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

chápe význam EU Evropa - poloha, rozloha, členitost, povrch, vodstvo, 
podnebí, živočišstvo a rostlinstvo, obyvatelstvo, 
evropské organizace EU

Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

hodnotí výhody spolupráce mezi státy

Oblasti Evropy - J Evropa, S Evropa, Z Evropa, Střední 
Evropa, JV Evropa, V Evropa
Kanada
USA - vznik a administrativní dělení, hospodářské 
oblasti, obyvatelstvo USA, doprava, světový význam

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

pracuje aktivně s tématickými mapami, určí hlavní 
oblasti osídlení a hospodářství

Střední Amerika - pevninské státy, ostrovní 
státy(Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, ...)
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Asie - poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
rostlinstvo a živočišstvo, vodstvo, obyvatelstvo(jazyky, 
náboženství,rasy), hospodářství a doprava, JZ Asie, J 
Asie, SV Asie, V Asie, Centrální Asie
Oblasti Evropy - J Evropa, S Evropa, Z Evropa, Střední 
Evropa, JV Evropa, V Evropa

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

naši sousedé v Evropě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět
  

Zeměpis 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
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

určí polohu pomocí zeměpisných souřadnic geografická poloha ČR

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

porovnává rozlohu ČR s vybranými zeměmi přírodní poměry - povrch, podnebí, vodstvo, půdy, 
rostlinstvo a živočišstvo

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 

s pomocí mapy popíše povrch a typické znaky přírodních 
poměrů

přírodní poměry - povrch, podnebí, vodstvo, půdy, 
rostlinstvo a živočišstvo
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Zeměpis 8. ročník

zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

vyhledá, popíše a zdůvodní rozmístění obyvatelstva obyvatelstvo a sídla

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

srovnává ukazatele lidnatosti obyvatelstvo a sídla

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům

odůvodní rozmístění hospodářství a perspektivu vývoje hospodářství - průmysl, zemědělství, doprava

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

uvede příklady mezinárodních organizací, ke kterým má 
ČR vztah

mezinárodní vztahy

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

vysvětlí vliv začlenění ČR do EU, uvede příklady práv 
členství v EU

mezinárodní vztahy

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům

na mapách lokalizuje jednotlivé kraje ČR a 
administrativní celky

kraje ČR

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům

porovnává jejich hospodářskou funkci, vyspělost a 
význam pro ČR

kraje ČR

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům

popíše typické znaky jednotlivých regionů kraje ČR

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, vyhodnocuje přírodní hospodářské a kulturní poměry v kraje ČR



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

257

Zeměpis 8. ročník

hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům

regionu a jeho další vývoj

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům

posuzuje vazby v regionu Olomoucký kraj

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu

pracuje s turistickými mapami zeměpisná cvičení

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

využívá informační zdroje hospodářství - průmysl, zemědělství, doprava

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy

popisuje typické znaky místního regionu Olomoucký kraj

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

pohybuje se v místním terénu (mapy, azimuty,..) zeměpisná cvičení

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

uplatňuje zásady bezpečného pobytu a pohybu v 
přírodě

zeměpisná cvičení

  

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-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou posoudí prostorovou organizaci světové populace, její společenské a hospodářské složky krajiny - 
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Zeměpis 9. ročník

organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

rozložení, růst,… obyvatelstvo a sídla, světové hospodářství(průmysl, 
zemědělství, doprava, těžba, služby, cestovní ruch)

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

posoudí jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidských 
sídel

společenské a hospodářské složky krajiny - 
obyvatelstvo a sídla, světové hospodářství(průmysl, 
zemědělství, doprava, těžba, služby, cestovní ruch)

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

zhodnotí funkci světového hospodářství, lokalizuje na 
mapě hlavní světové surovinové a energetické zdroje

společenské a hospodářské složky krajiny - 
obyvatelstvo a sídla, světové hospodářství(průmysl, 
zemědělství, doprava, těžba, služby, cestovní ruch)

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

porovnává předpoklady pro rozmístění hospodářství společenské a hospodářské složky krajiny - 
obyvatelstvo a sídla, světové hospodářství(průmysl, 
zemědělství, doprava, těžba, služby, cestovní ruch)

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

porovnává různé krajiny, rozlišuje specifické znaky a 
funkce krajin

krajina a životní prostředí - typy krajiny, složky krajiny, 
společensko-hospodářské vlivy, ekologické problémy

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků

krajina a životní prostředí - typy krajiny, složky krajiny, 
společensko-hospodářské vlivy, ekologické problémy

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

uvádí na příkladech závažné důsledky přírodních a 
společenských vlivů na životní prostředí

krajina a životní prostředí - typy krajiny, složky krajiny, 
společensko-hospodářské vlivy, ekologické problémy

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

orientuje se na politické mapě světa politická mapa dnešního světa - státy, globální 
problémy, mezinárodní organizace
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5.15 Hudební výchova

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

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučuje se jako samostatný předmět od 1. 

do 9. ročníku.
Představuje umělecké vnímání a osvojování hudebních dovedností a rozvíjení individuálních hudebních 
schopností a dochází v něm k rozvíjení tvořivosti a estetického cítění a k utváření kladného vztahu ke 
kulturním hodnotám současnosti i minulosti.
Hudební výchova zahrnuje vokální, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a percepční 
složky, které se vzájemně propojují a doplňují. Žáci získávají základní pěvecké návyky a dovednosti, 
seznamují se s hrou na jednoduché hudební nástroje, reagují na hudbu pohybem a poznávají hudbu v 
různých žánrech a stylech. Hudební výchova rozvíjí celkovou hudebnost,hudební schopnosti, které se 
projevují sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, 
hudebně tvořivými a poslechovými dovednostmi, aktivně se účastní třídních a školních projektů, akcí a 
společných vystoupení. 
Hodnocení žáka sleduje úroveň získaných hudebních dovedností a vědomostí a schopnost rozvíjet a 
aplikovat tyto dovednosti při hudebním projevu s ohledem na individuální schopnosti žáka. Hodnocení se 
opírá o celkový kulturní projev dítěte, aktivní přístup a dětskou kreativitu a originalitu.Vyučovací předmět 
hudební výchova je hodnocena komplexně.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu: hudební výchova je realizovaná při vyučování, při 
výchovných koncertech a na besedách o hudbě.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- skupinové vyučování
- samostatná práce
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Název předmětu Hudební výchova
- kolektivní práce
- krátkodobé projekty
Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k :
- vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních 
instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit
- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
- získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti
- pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností
- rozvoji žákovy celkové hudebnosti

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

Hudební výchova je vyučována ve všech ročnících v časové dotaci jedna hodina týdně v každém ročníku.

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence k učení:
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
Žák
- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace
- používá obecně užívané hudební termíny
- získané znalosti propojuje do souvislostí

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

Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
Žák
- na základě individuální hudební vyspělosti postihuje z hudebního proudu znějící skladby významné 
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Název předmětu Hudební výchova
sémantické prvky, srovnává je, slovně charakterizuje
- hledá spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem
- samostatně a kriticky přemýšlí
Kompetence komunikativní:
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- zajímá se o náměty a názory žáků
Žák
- při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Žák
- efektivně spolupracuje, respektuje názory jiných
- učí se objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých 
spolužáků
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat 
kvalitu práce
Kompetence občanské:
Učitel
- vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
Žák
- respektují názor druhých
- chrání a oceňuje naše kulturní tradice
- aktivně se zapojuje do kulturního dění

  

Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Hudební výchova 1. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

seznamuje se se základními dechovými a pěveckými 
návyky a dovednostmi

zvuk – tón, dechová cvičení, zpěv jednoduchých písní

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti – uvolněně, 
intonačně a rytmicky správně zpívá ve skupině

rytmizace textů lidové slovesnosti

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

osvojí si 10 nových písní, jejich texty zná zpaměti 10 nových písní

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

dodržuje zásady hlasové hygieny zásady hlasové hygieny

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

zopakuje zpívané nebo hrané rytmicko-melodické 
motivy

intonační a rytmická ozvěna

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

používá jednoduché nástroje Orffova instrumentáře k 
doprovodu písní

doprovod na rytmické nástroje z Orffova 
instrumentáře

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

doprovází rytmicky písně (dle svých možností) na 
některé tradiční hudební nástroje (např. triangl, 
bubínek, dřívka, ...)

doprovod na rytmické nástroje z Orffova 
instrumentáře

improvizované hudební nástroje k doprovodu zpěvu 
nebo pohybu

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

doprovází rytmicky písně hrou na tělo

hra na tělo
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozlišuje zvuk a tón, zvuk vokální a nástrojovou hudbu rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, zvuk – tón, 
rozlišuje mluvu a zpěv ( hlas mužský, ženský, dětský, 
zpěv sólisty a sboru, píseň a nástrojovou skladbu)

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

podle obrazového materiálu se snaží poznat nejznámější 
hudební nástroje

hudební nástroje

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

dovede v klidu vyslechnout krátkou hudební ukázku poslechové vnímání hudby

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

zapojí se alespoň do dvou hudebně pohybových her hudebně pohybové hry
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Hudební výchova 1. ročník

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

pochoduje na počítání, se zpěvem a podle hudby jednoduché taneční hry (chůze, pochod, ukolébavka)

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním, pleskáním, 
podupy

hra na tělo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

jednoduché taneční pohyby, hra na tělo
  

Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

prohlubuje hlasové, intonační a pěvecké návyky a 
dovednosti

hlasová hygiena – správné dýchání, artikulace

seznámení s lidovými a umělými písněmiHV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

osvojí si 10 nových písní, jejich texty zná zpaměti
10 nových písní

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu vzestupná a sestupná melodie

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

melodizuje jednoduché texty, aplikuje hudební dialog hudební dialog, melodizace textu

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

při zpěvu reaguje na předehru dynamika, tempo, reakce na dirigenta

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

dle svých možností vytleská rytmus textů rytmická cvičení, rytmizace textů

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

používá dětský instrumentář a improvizované nástroje 
jako vlastní doprovod k rytmizaci textů

práce s dětským instrumentářem a improvizovanými 
nástroji
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Hudební výchova 2. ročník

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

technicky správně používá jednoduché nástroje Orffova 
instrumentáře

hra na tělo – vzestupná a sestupná řada

poslech dětského sboru s doprovodemHV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

dokáže vyslechnout krátké hudební ukázky různých 
žánrů poslechové vnímání hudby

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

zapojí se do třech hudebně pohybových her práce nejméně se třemi pohybovými hrami

notová osnova, houslový klíč, notaHV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

do notové osnovy napíše houslový klíč
nota celá, půlová, čtvrťová

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

pochoduje na počítání, se zpěvem a podle hudby pochod, ukolébavka

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

pohybová improvizace tempo, dynamika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

téma lesa v písních
  

Hudební výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
pokračuje v osvojených činnostech z předešlých 
ročníků (dýchání, výslovnost, uvolněný zpěv)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

snaží se uplatnit nové prvky pěvecké techniky

další pěvecké techniky (frázování, měkké nasazení 
tónů, pauza, nádechy)
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Hudební výchova 3. ročník

rozezpívání, hlasová hygiena
změna tempa a dynamiky

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

dle svých dispozic intonačně čistě zpívá ve skupině průprava k dvojhlasu, kánon

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

reaguje na gesta dirigenta rytmizace a melodizace ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

zazpívá ve skupině kánon průprava k dvojhlasu, kánon

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

osvojí si nových písně práce s písněmi v dur a moll

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

zapojí se do instrumentální hry zdokonalování doprovodu na rytmické nástroje z 
Orffova instrumentáře

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

rytmicky doprovází svůj zpěv nebo spolužáků rytmické doprovody ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu s využitím 
hodnot celých, půlových, čtvrťových a osminových

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

učí se pozorně naslouchat kratším skladbám drobné skladby B. Smetany, A. Dvořáka

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

dle tvaru a zvuku pozná další hudební nástroje seznámení s dalšími hudebními nástroji

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

dovede se zapojit do hudebně pohybových her práce s nejméně třemi hudebně pohybovými hrami

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

pokusí se o taneční kroky taneční kroky (mazurka, polka)

seznámení s názvy not c1 – h1HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

zapíše a pojmenuje noty c1 – h1 v notové osnově
zápis not c1 – h1 do notové osnovy

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

vyhledá a čte pomlky pomlky (celá, půlová, čtvrťová, osminová – 
vyhledávání a čtení)
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Hudební výchova 3. ročník

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

diriguje dvoudobý takt taktování dvoudobého taktu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

téma vody v písních
  

Hudební výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně

hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 3/4 a 4/4 taktu

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

některé nástroje pozná dle tvaru a zvuku seznámení s dalšími hudebními nástroji

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

vytleská rytmus podle rytmického zápisu rytmizace, melodizace a stylizace

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

učí se zapisovat a pojmenovat noty c1 – c2 v notové 
osnově

zápis not c1 – c2 do notové osnovy

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

zazpívá ve skupině kánon dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon
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Hudební výchova 4. ročník

zapsanou pomocí not
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

učí se taktovat hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 3/4 a 4/4 taktu

hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 3/4 a 4/4 taktuHV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

vytleská jednoduchý rytmus podle délky not
délka not – nota čtvrťová, půlová, celá, osminová, 
nota s tečkou
instrumentální činnostiHV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

zapojí se do instrumentální hry
doprovod na rytmické nástroje z Orffova 
instrumentáře

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

rytmicky doprovází svůj zpěv nebo zpěv spolužáků rytmizace, melodizace a stylizace

hudebně pohybové činnostiHV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

seznamuje se s pohybem s využitím tanečních kroků
pohybové vyjádření hudby

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

pohybem reaguje na změny tempa a rytmu pohybové vyjádření hudby

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

rozlišuje základní výrazové prostředky hudební výrazové prostředky – rytmus, melodie, 
harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie 
(melodie vzestupná a sestupná)

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

seznamuje se s hudebními žánry hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka apod.

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

rozliší hudební formu jednoduché písně či skladby hudební formy (malá písňová forma)

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 

zná české hudební skladatele poslech známých děl českých a světových hudebních 
skladatelů
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Hudební výchova 4. ročník

metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků
  

Hudební výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

vědomě používá správné pěvecké návyky a dovednosti pěvecký a mluvní projev – dynamicky odlišený zpěv, 
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu, 
intonace, vokální instrumentace (písně v durových a 
mollových tóninách, jednohlas, dvojhlas)

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně

pěvecký a mluvní projev – dynamicky odlišený zpěv, 
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu, 
intonace, vokální instrumentace (písně v durových a 
mollových tóninách, jednohlas, dvojhlas)

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

dle svých schopností zazpívá ve skupině dvojhlas pěvecký a mluvní projev – dynamicky odlišený zpěv, 
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu, 
intonace, vokální instrumentace (písně v durových a 
mollových tóninách, jednohlas, dvojhlas)

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

vytleskává rytmus podle rytmického zápisu hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 , 3/4 a 4/4 
taktu

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

snaží se orientovat v notovém záznamu jednoduché 
melodie

grafický záznam melodie
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Hudební výchova 5. ročník

zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

umí použít jednoduchý doprovod doprovod na rytmické nástroje – reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí hudebních 
nástrojů z Orffova instrumentáře, popř. flétny nebo 
pianina

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

pokusí se o hudební improvizaci písní hudební improvizace

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

dle svých schopností diriguje 2/4, 3/4 a 4/4 takt taktování

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

na základě individuálních schopností a dovedností se 
snaží vytvářet pohybové improvizace

pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

snaží se vnímat a upozornit na změny při poslechu 
skladby

hudební výrazové prostředky – zvukomalba, metrické, 
rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním 
proudu

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

dokáže rozlišit hudební žánry hudební styly a žánry

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

rozliší hudební formu jednoduché písně či skladby hudební formy

čeští hudební skladateléHV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

zná české hudební skladatele (B. Smetana, A. Dvořák, L. 
Janáček, J. Ježek, J. Uhlíř) poslech známých děl českých a světových hudebních 

skladatelů

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

poznává světové hudební skladatele poslech známých děl českých a světových hudebních 
skladatelů
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HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

některé nástroje pozná dle tvaru a zvuku seznámení s dalšími hudebními nástroji

seznámení s názvy not h1 – e2HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

zapíše a pojmenuje noty h1 – e2 v notové osnově
zápis not h1 – e2 do notové osnovy

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

učí se taktovat taktování čtyřčtvrťového taktu

délka not – nota šestnáctinováHV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

vytleská rytmus podle délky not
předtaktí

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

seznamuje se s hudebními žánry 20. století a novými 
pojmy

hudební žánry 20. století

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

pokusí se o taneční kroky taneční kroky (mazurka, polka, valčík)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

zpěv
  

Hudební výchova 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

dokáže vyjádřit hudební představy pomocí intonačního 
a rytmického cítění, vnímá vlastní vokální projev a 
projev ostatních, rozšiřuje svůj hlasový rozsah

jak funguje hudba, hudební výrazové prostředky 
(melodie, rytmus, harmonie, tempo, dynamika, 
gradace), variace
lidové písně, lidový dvojhlas, kánonHV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

uplatňuje a rozvíjí pěvecké dovednosti získané na 
prvním stupni, orientuje se v notovém záznamu 
jednoduché písně,dokáže číst rytmické schéma písně

notová osnova, noty a pomlky (délková hodnota),zápis 
not a pomlk do notové osnovy, posuvky a 
předznamenání, dynamická znaménka, takt

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

seznamuje se s jednodílnou písňovou formou, vytvoří 
jednoduchou předehru

píseň a její hudební forma, předvětí a závětí, akord 
(terciová stavba akordu)

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

využívá své rytmické základy, orientuje se v 2/4, 3/4 a 
4/4 taktu, ztvární znějící hudbu pohybem, dokáže 
improvizovat, reaguje na změny

hudba a tanec, polka, mazurka, balet, výrazový tanec, 
poslech hudebních ukázek

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

vnímá hudební skladbu a rozpoznává hudební výrazové 
prostředky, vnímá sémantické prvky užité ve skladbě, 
pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební 
formy

osobnosti světové hudby, základní orientace v dílech 
významných skladatelů naší a světové hudby, rozbor 
hudebního díla

poslech skladeb, zachycení vlastních pocitů z poslechu 
hudby pomocí kresby

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

hovoří o hudbě v kontextu s jinými hudebními i 
nehudebními díly, rozvíjí své cítění a vnímavost k dílu, 
nalézá vazby mezi druhy umění melodram, scénická hudba

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

orientuje se v notovém zápisu, rozpozná takt, délkové 
hodnoty not a pomlk

notová osnova, noty a pomlky (délková hodnota),zápis 
not a pomlk do notové osnovy, posuvky a 
předznamenání, dynamická znaménka, takt
hudební nástroje v lidové hudbě, lidové kapelyHV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 

užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
zná základní skupiny hudebních nástrojů, rozpozná zvuk 
jednotlivých nástrojů v ukázkách a přiřadí nástroje do rozdělení hudebních nástrojů (strunné, dechové, bicí), 
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sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

základních skupin poslech hudebních nástrojů

funkce a využití písně, poslech hudby jiných národůHV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

seznámí se s proměnou písně ve staletích
poslech písní různých historických období

hudba na jevišti - opera, opereta, muzikál, hudební 
revue, poslech ukázek jednotlivých žánrů a seznámení 
s jejich autory

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

seznámí se základními jevištními hudebními formami

česká opera - J. Mysliveček, B. Smetana, L. Janáček, B. 
Martinů, Národní divadlo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

zpěv písní jiných národů, poslech a rozbor hudebních děl
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

poslech a rozbor hudebních děl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

zpěv
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

jednoduché taneční pohyby, hra na tělo
seznámení se základními tanečními kroky

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
masová kultura a její vliv na jedince

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
skupinový zpěv a vícehlas
  

Hudební výchova 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

vyjádří hudební představy pomocí intonačního a 
rytmického cítění, orientuje se v notovém zápise 
jednoduché písně

lidový dvojhlas, polyfonie, noty, pomlky, takty

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

rozšiřuje svůj hlasový rozsah, vnímá hlasový projev svůj i 
ostatních, seznamuje se se zásadami hlasové hygieny

lidové písně, lidský hlas, mutace, zásady hlasové 
hygieny

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

dokáže reprodukovat na základě individuálních 
schopností různé hudební motivy, vytvoří jednoduchý 
doprovod

doprovod na Orffovy nástroje, osvojování lidových a 
umělých písní

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů

osvojování lidových a umělých písní, tanec, výrazový 
tanec, balet, pantomima, klasické společenské a 
moderní tance, standartní a latinskoamerické tance

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

putování za lidovou písní - ukolébavka, verbuňk, písně 
pracovní, svatební, milostné, koledy, zlidovělé písně, 
písně různých etnik

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

rozpoznává písně a skladby pracovní, pochodové, 
taneční, ukolébavky aj., zkoumá výrazové prostředky 
písní a skladeb

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

nalézá vazby mezi různými druhy umění muzikál

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti orientuje se v notovém zápisu, rozpozná takt, délkové notová osnova, noty a pomlky (délková hodnota),zápis 
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a dovednosti při hudebních aktivitách hodnoty not a pomlk not a pomlk do notové osnovy, posuvky a 
předznamenání, dynamická znaménka, takt
lidové písně, lidský hlas, mutace, zásady hlasové 
hygieny

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

využije získaných znalostí z hudební teorie při 
interpretaci písní, snaží se o vlastní charakteristiku 
hudebního díla putování za lidovou písní - ukolébavka, verbuňk, písně 

pracovní, svatební, milostné, koledy, zlidovělé písně, 
písně různých etnik

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

dokáže vnímat užité hudební výrazové prostředky a 
chápat hudební dílo jako celek

vybrané hudební formy - koncert, sonáta a sonátová 
forma, symfonie, symfonická báseň, poslech 
vybraných hudebních děl

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

umí vysvětlit rozdíl mezi hudbou duchovní a světskou duchovní a světská hudba - kantáta a oratorium

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

orientuje se v 2/4, 3/4 a 3/4 taktu dirigent, sbormistr, taktování

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

vnímá význam role interpreta hudebního díla interpret a jiné úpravy hudebního díla

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

zvládá jednoduchý doprovod na Orffovy nástroje doprovod na Orffovy nástroje, osvojování lidových a 
umělých písní

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 

zazpívá vícehlasý kánon lidový dvojhlas, polyfonie, noty, pomlky, takty
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životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

zazpívá dvojhlas lidový dvojhlas, polyfonie, noty, pomlky, takty

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

vysvětlí pojem symfonie, koncert, sonáta vybrané hudební formy - koncert, sonáta a sonátová 
forma, symfonie, symfonická báseň, poslech 
vybraných hudebních děl

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

dokáže časově zařadit skladby 
Smetany,Beethovena,Mozarta, Bacha

vybrané hudební formy - koncert, sonáta a sonátová 
forma, symfonie, symfonická báseň, poslech 
vybraných hudebních děl

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

rozvíjí vnímání poslechových skladeb vybrané hudební formy - koncert, sonáta a sonátová 
forma, symfonie, symfonická báseň, poslech 
vybraných hudebních děl

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

vliv masové kultury na jedince
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

písně jiných národů
poslech hudebních ukázek různých žánrů

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
zpěv

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
hry na tělo a jednoduché hudební nástroje
zpěv
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seznámení se základními tanečními kroky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

skupinové hry na tělo a jednoduché hudební nástroje
zpěv

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
poslech hudebních ukázek různých žánrů
  

Hudební výchova 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
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů

dokáže podle dle svých individuálních schopností 
realizovat písně různých stylů a žánrů

původ hudby - období pravěku a starověku, gotika v 
hudbě - gregoriánský chorál, trubadúři, truvéři, 
jokulatéři, renesance - vokální polyfonie, baroko - 
fuga, koncert, kantáta, oratorium, opera, suita, 
klasicismus - sonáta, symfonie, romantismus - 
symfonická báseň, programní hudbě, vybraná období 
v hudbě 20. století, vývoj jazzu a populární hudby - 
tradicionál, blues, spirituál, ragtime,pochodový jazz, 
swing, scat, country and western, rock and roll, 60. 
léta v populární hudbě - Anglie, vývoj rocku, moderní 
populární a rocková hudba v 70. - 90. letech (vybrané 
hudební žánry), základní hudební pojmy

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

vytvoří jednoduchý rytmický doprovod původ hudby - období pravěku a starověku, gotika v 
hudbě - gregoriánský chorál, trubadúři, truvéři, 
jokulatéři, renesance - vokální polyfonie, baroko - 
fuga, koncert, kantáta, oratorium, opera, suita, 
klasicismus - sonáta, symfonie, romantismus - 
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symfonická báseň, programní hudbě, vybraná období 
v hudbě 20. století, vývoj jazzu a populární hudby - 
tradicionál, blues, spirituál, ragtime,pochodový jazz, 
swing, scat, country and western, rock and roll, 60. 
léta v populární hudbě - Anglie, vývoj rocku, moderní 
populární a rocková hudba v 70. - 90. letech (vybrané 
hudební žánry), základní hudební pojmy

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

dovede využít znalosti z hudební teorie původ hudby - období pravěku a starověku, gotika v 
hudbě - gregoriánský chorál, trubadúři, truvéři, 
jokulatéři, renesance - vokální polyfonie, baroko - 
fuga, koncert, kantáta, oratorium, opera, suita, 
klasicismus - sonáta, symfonie, romantismus - 
symfonická báseň, programní hudbě, vybraná období 
v hudbě 20. století, vývoj jazzu a populární hudby - 
tradicionál, blues, spirituál, ragtime,pochodový jazz, 
swing, scat, country and western, rock and roll, 60. 
léta v populární hudbě - Anglie, vývoj rocku, moderní 
populární a rocková hudba v 70. - 90. letech (vybrané 
hudební žánry), základní hudební pojmy

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

orientuje se v hudbě jednotlivých stylových období původ hudby - období pravěku a starověku, gotika v 
hudbě - gregoriánský chorál, trubadúři, truvéři, 
jokulatéři, renesance - vokální polyfonie, baroko - 
fuga, koncert, kantáta, oratorium, opera, suita, 
klasicismus - sonáta, symfonie, romantismus - 
symfonická báseň, programní hudbě, vybraná období 
v hudbě 20. století, vývoj jazzu a populární hudby - 
tradicionál, blues, spirituál, ragtime,pochodový jazz, 
swing, scat, country and western, rock and roll, 60. 
léta v populární hudbě - Anglie, vývoj rocku, moderní 
populární a rocková hudba v 70. - 90. letech (vybrané 
hudební žánry), základní hudební pojmy

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 

rozpoznává některé vybrané hudební formy a žánry původ hudby - období pravěku a starověku, gotika v 
hudbě - gregoriánský chorál, trubadúři, truvéři, 
jokulatéři, renesance - vokální polyfonie, baroko - 
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příslušnosti s dalšími skladbami fuga, koncert, kantáta, oratorium, opera, suita, 
klasicismus - sonáta, symfonie, romantismus - 
symfonická báseň, programní hudbě, vybraná období 
v hudbě 20. století, vývoj jazzu a populární hudby - 
tradicionál, blues, spirituál, ragtime,pochodový jazz, 
swing, scat, country and western, rock and roll, 60. 
léta v populární hudbě - Anglie, vývoj rocku, moderní 
populární a rocková hudba v 70. - 90. letech (vybrané 
hudební žánry), základní hudební pojmy

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

zaujímá subjektivní postoj k poslechovým ukázkám, 
snaží se o hodnocení z různých úhlů

původ hudby - období pravěku a starověku, gotika v 
hudbě - gregoriánský chorál, trubadúři, truvéři, 
jokulatéři, renesance - vokální polyfonie, baroko - 
fuga, koncert, kantáta, oratorium, opera, suita, 
klasicismus - sonáta, symfonie, romantismus - 
symfonická báseň, programní hudbě, vybraná období 
v hudbě 20. století, vývoj jazzu a populární hudby - 
tradicionál, blues, spirituál, ragtime,pochodový jazz, 
swing, scat, country and western, rock and roll, 60. 
léta v populární hudbě - Anglie, vývoj rocku, moderní 
populární a rocková hudba v 70. - 90. letech (vybrané 
hudební žánry), základní hudební pojmy

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

snaží se hledat souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění

původ hudby - období pravěku a starověku, gotika v 
hudbě - gregoriánský chorál, trubadúři, truvéři, 
jokulatéři, renesance - vokální polyfonie, baroko - 
fuga, koncert, kantáta, oratorium, opera, suita, 
klasicismus - sonáta, symfonie, romantismus - 
symfonická báseň, programní hudbě, vybraná období 
v hudbě 20. století, vývoj jazzu a populární hudby - 
tradicionál, blues, spirituál, ragtime,pochodový jazz, 
swing, scat, country and western, rock and roll, 60. 
léta v populární hudbě - Anglie, vývoj rocku, moderní 
populární a rocková hudba v 70. - 90. letech (vybrané 
hudební žánry), základní hudební pojmy

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá dokáže se orientovat se v proudu znějící hudby a vnímat původ hudby - období pravěku a starověku, gotika v 
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užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

určité hudebně výrazové prostředky hudbě - gregoriánský chorál, trubadúři, truvéři, 
jokulatéři, renesance - vokální polyfonie, baroko - 
fuga, koncert, kantáta, oratorium, opera, suita, 
klasicismus - sonáta, symfonie, romantismus - 
symfonická báseň, programní hudbě, vybraná období 
v hudbě 20. století, vývoj jazzu a populární hudby - 
tradicionál, blues, spirituál, ragtime,pochodový jazz, 
swing, scat, country and western, rock and roll, 60. 
léta v populární hudbě - Anglie, vývoj rocku, moderní 
populární a rocková hudba v 70. - 90. letech (vybrané 
hudební žánry), základní hudební pojmy

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

snaží se využít svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností při hudebních aktivitách

zpěv jednotlivce, jednohlas, dvojhlas dechová a 
hlasová cvičení na upevňování pěveckých dovedností a 
rozšiřování rozsahu využívání rytmických znalostí při 
vokálním zpěvu

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

dokáže reprodukovat na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy a 
témata provedená jednoduchou improvizací

využití nástrojů a nástrojů Orffova instrumentáře k 
doprovodu vybraných písní, improvizace melodií a 
doprovodů, obměna a tvoření předehry, doprovodu a 
mezihry, notační programy, vyjádření hudebních i 
nehudebních myšlenek pomocí hudebních nástrojů

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

dokáže k poslouchané hudbě zvolit vhodný typ hudebně 
pohybových prvků

pohybové vyjádření charakteru hudby a hudebně 
vyjadřovacích prostředků, hra na tělo

hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 
lidský hlas a hudební nástroj, hudební dílo a jeho 
autor, hudba a technika

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

zařadí slyšenou hudbu na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do 
stylového období

poslech ukázek z jednotlivých hudebních období a 
hudebních stylů

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

porovná slyšenou hudbu z hlediska slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 
lidský hlas a hudební nástroj, hudební dílo a jeho 
autor, hudba a technika
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

masová kultura její vliv na jednotlivce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

vlastní hudební projev
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

zpěv
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

zpěv písní jiných národů
hudební ukázky jednotlivých hudebních období

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání rozdílných tendencí ve vývoji evropské hudby
  

Hudební výchova 9. 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
zpěv lidových a umělých písní,zpěv jednotlivce, 
jednohlas, dvojhlas dechová a hlasová cvičení na 
upevňování pěveckých dovedností a rozšiřování 
rozsahu, využívání rytmických znalostí při vokálním 
zpěvu

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

vyjádří hudební představy pomocí intonačního a 
rytmického cítění, rozšiřuje svůj hlasový rozsah

možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti - 
transpozice melodie

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 

orientuje se v jednoduchém notovém zápise, uplatňuje 
své pěvecké dovednosti, realizuje na základě 
individuálních schopností vybranou píseň či skladbu

zpěv lidových a umělých písní,zpěv jednotlivce, 
jednohlas, dvojhlas dechová a hlasová cvičení na 
upevňování pěveckých dovedností a rozšiřování 
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rozsahu, využívání rytmických znalostí při vokálním 
zpěvu

rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

notová osnova, noty a pomlky (délková hodnota),zápis 
not a pomlk do notové osnovy, posuvky a 
předznamenání, dynamická znaménka, takt, notový 
zápis skladeb a písní
zpěv lidových a umělých písní,zpěv jednotlivce, 
jednohlas, dvojhlas dechová a hlasová cvičení na 
upevňování pěveckých dovedností a rozšiřování 
rozsahu, využívání rytmických znalostí při vokálním 
zpěvu

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

realizuje písně na základě individuálních schopností

možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti - 
transpozice melodie
hudební dějiny v Čechách - počátky hudebních dějin v 
Čechách (gregoriánský chorál, nejstarší písně do 15. 
století), hudba v renesanci (polyfonie, hudební 
skladatelé), hudba v baroku (hudební skladatelé, první 
české opery), český hudební klasicismus, hudba v 
období romantismu (hlavní představitelé - B. Smetana, 
A. Dvořák aj.), vážná hudba ve 20. století - vybraní 
skladatelé
vývoj české populární hudby - jazz, swing, divadla 
malých forem, operety, kuplety, kabarety, 
budovatelské a dělnické písně, folk, vybrané kapitoly z 
české rockové a moderní populární hudby trampská 
píseň - nejvýznamnější skupiny a zpěváci 20. - 21. 
století

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

rozpozná hudbu jednotlivých stylových období a 
vybraných hudebních žánrů, dokáže porovnat proměnu 
hudby v jednotlivých obdobích, vysvětlí pojmy jazz, 
swing a improvizace,

poslech ukázek z jednotlivých hudebních období a 
hudebních stylů

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

podílí se na hodinách HV připravenými pomůckami vývoj české populární hudby - jazz, swing, divadla 
malých forem, operety, kuplety, kabarety, 
budovatelské a dělnické písně, folk, vybrané kapitoly z 
české rockové a moderní populární hudby trampská 
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píseň - nejvýznamnější skupiny a zpěváci 20. - 21. 
století

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

hudební dějiny v Čechách - počátky hudebních dějin v 
Čechách (gregoriánský chorál, nejstarší písně do 15. 
století), hudba v renesanci (polyfonie, hudební 
skladatelé), hudba v baroku (hudební skladatelé, první 
české opery), český hudební klasicismus, hudba v 
období romantismu (hlavní představitelé - B. Smetana, 
A. Dvořák aj.), vážná hudba ve 20. století - vybraní 
skladatelé

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

využívá získané vědomosti k posouzení hudebních děl s 
nehudebními, dobou vzniku, životem autora

vývoj české populární hudby - jazz, swing, divadla 
malých forem, operety, kuplety, kabarety, 
budovatelské a dělnické písně, folk, vybrané kapitoly z 
české rockové a moderní populární hudby trampská 
píseň - nejvýznamnější skupiny a zpěváci 20. - 21. 
století

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

umí zazpívat nebo zahrát známou koledu a píseň dle 
vlastního výběru

zpěv lidových a umělých písní,zpěv jednotlivce, 
jednohlas, dvojhlas dechová a hlasová cvičení na 
upevňování pěveckých dovedností a rozšiřování 
rozsahu, využívání rytmických znalostí při vokálním 
zpěvu

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

vysvětlí původ církevní hudby hudební dějiny v Čechách - počátky hudebních dějin v 
Čechách (gregoriánský chorál, nejstarší písně do 15. 
století), hudba v renesanci (polyfonie, hudební 
skladatelé), hudba v baroku (hudební skladatelé, první 
české opery), český hudební klasicismus, hudba v 
období romantismu (hlavní představitelé - B. Smetana, 
A. Dvořák aj.), vážná hudba ve 20. století - vybraní 
skladatelé

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

umí pracovat s notovým zápisem písně, vysvětlí pojem 
prima volta, sekunda volta, Da Capo al Fine

notová osnova, noty a pomlky (délková hodnota),zápis 
not a pomlk do notové osnovy, posuvky a 
předznamenání, dynamická znaménka, takt, notový 
zápis skladeb a písní

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
masová kultura

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání rozdílných tendencí ve vývoji hudby

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
vlastní hudební projev

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
zpěv

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zpěv písní jiných národů
   

5.16 Výtvarná výchova

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

Celkem

1 1 1 2 2 2 2 1 1 13
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Předmět Výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti Člověk a umění a je samostatně zařazen v 1.- 9. 

ročníku. Svým pojetím rozvíjí tvořivost a představivost žáků, jejich smyslovou citlivost a podporuje jejich 
orientaci na ploše i v prostoru. Žáci si osvojují pracovní návyky, základní výtvarné techniky a postupy, 
pomocí nichž se dokáží výtvarně vyjádřit na dané téma. Zdůrazňujeme komplexní pohled na danou 
problematiku, zejména využití mezipředmětových vazeb a vztahů k přírodě a lidské společnosti. Žáci jsou 
vedeni ke kladnému vztahu ke kulturnímu bohatství své vlasti, vytvářejí si vztah k umění prostřednictvím 
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Název předmětu Výtvarná výchova
návštěvy kulturních center (muzeum, galerie, divadlo…). 
Výtvarná výchova zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat, zejména osobnostní a sociální 
výchovy (žák respektuje hodnoty zvyků a tradic, uplatňuje kreativitu a originalitu a správně se chová při 
návštěvách kulturní akce), multikulturní výchovy (žák chápe žánr v souvislosti s dobou, kulturou a místem 
vzniku, na příkladech rozlišuje rozmanitost kultury), environmentální výchovy, výchovy k myšlení v 
evropských a globálních souvislostech a mediální výchovy (žák využívá vlastních schopností v týmové práci). 
Využívá metod a forem práce založených převážně na práci jednotlivce i kolektivu (práce ve dvojicích, 
malých týmech i celé třídy), vzájemného učení na základě schopnosti prezentovat své umělecké dovednosti 
před kolektivem, projektů.
V 1. – 3. ročníku lze realizovat výuku ve dvouhodinovém bloku týdně v kombinaci s pracovními činnostmi. 
Představuje umělecké vnímání a osvojování světa. Dochází k rozvíjení tvořivosti a estetického cítění a k 
utváření kladného vztahu ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti. 
Hodnocení žáka sleduje úroveň získaných uměleckých dovednosti a vědomosti a schopnost rozvíjet a 
aplikovat tyto dovednosti při vytváření uměleckého díla. Hodnocení se opírá o celkový kulturní projev 
dítěte, aktivní přístup ke všem uměleckým činnostem a dětskou kreativitu a originalitu.
Výtvarná výchova je rozdělena do těchto oblastí:
- rozvíjení citlivosti – zde žáci rozvíjejí schopnosti rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality , 
učí se uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění  vhodných prostředků pro její vyjádření
- uplatňování subjektivity - zde jsou žáci vedeni k činnostem, při nichž si uvědomují a uplatňují vlastní 
zkušenosti při tvorbě , vnímání , interpretaci vlastních vizuálně  obrazných vyjádření

2. stupeň
Výtvarná výchova  na 2. stupni rozvíjí a prohlubuje vztah žáka k výtvarnému umění a posiluje zájem o 
vlastní výtvarnou činnost vhodnou motivací, využíváním rozmanitých uměleckých vyjadřovacích 
prostředků, informačních a komunikačních technologií. Umožňuje poznávat vnější i vnitřní svět žáka a 
rozvíjet jeho tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity, hledání a vnímání krás a 
estetických hodnot v přírodě i ve světě lidí.

Výtvarná výchova směřuje vedením žáka k:
- pochopení umění jako způsobu poznání
- pochopení umění jako prostředku komunikace
- sebeuvědomění jako svobodného jedince schopného tvořivého přístupu ke světu a pochopení procesu 
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Název předmětu Výtvarná výchova
tvorby jako způsobu vyjádření vlastních prožitků a postojů v reálném  světě
- dosažení komplexních kompetencí žáka umožňujících jeho další duchovní rozvoj a orientaci v oblastech 
kultury, rozšiřujících jeho dovednosti a utváření vztahu ke kulturním  hodnotám
- pochopení a poznávání uměleckých hodnot v kulturních asociálních souvislostech a k toleranci kulturních 
projevů různorodých skupin, národů a národností
- chápání kultury jako neoddělitelné součásti lidské existence prostřednictvím vlastní tvorby v souladu s 
jeho subjektivním vnímáním, cítěním a představivostí
- kultivaci projevů a utváření hierarchie hodnot

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Výtvarná výchova

Kompetence k učení:
Učitel
- nabízí řady výtvarných technik, které žáka zaujmou a podnítí
- vede žáka k vytváření komplexnějšího pohledu na společenské a kulturní jevy
- umožní žákovi samostatně pozorovat a experimentovat s barvami, porovnávat a kriticky
  posuzovat výsledek, důraz na vlastní originální postupy a kreativní přístup k práci
- hodnotí vytvořené práce a diskutuje s žákem o ní
Žák
- vybírá vhodné způsoby, metody, organizuje a řídí
- samostatně pozoruje
- kriticky zhodnotí výsledky svého učení

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

Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- vede žáka k rozpoznání a pochopení nesrovnalosti, promyšlení si způsobu řešení dle vlastního úsudku
- vede žáka k odhalení problému, neodrazení nezdarem
- vede žáka ke sledování pokroku při zdokonalování dovedností
Žák
- vnímá nejrůznější problémové situace
- sám řeší problémy
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- kriticky myslí
Kompetence komunikativní:
Učitel
- vede žáka k účinnému zapojení do diskuse před započetím práce
- vede žáka k tvořivému využívání komunikačních prostředků a technologií postupu
Žák
- formuluje své myšlenky a názory
- využívá komunikativní dovednosti
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- vede žáka ke spolupráci ve skupině nebo ve dvojici
- vede žáka k podílení se na přípravě a úklidu pracovního místa v týmu, poskytnutí
  pomoci
- vede žáka k podřízení se při práci většině, respektování názorů druhých
Žák
- spolupracuje ve skupině
- přispívá k diskusi v malé skupině
- vytváří si pozitivní představu
Kompetence občanské:
Učitel
- vede žáka k ocenění estetického prostředí ve škole, podílení se na něm a neničení
  práce druhých
Žák
- respektuje přesvědčení druhých
- rozhoduje se zodpovědně
Kompetence pracovní:
Učitel
- vede žáka k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a jiného vybavení
  při práci
- vede žáka k ochraně svého zdraví i zdraví jiných, ochrana životního prostředí
- vede žáka ke snaze odvést co nejlepší práci úměrnou schopnostem a věku
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Žák
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
- využívá znalosti a zkušenosti
- orientuje se v základních aktivitách

  

Výtvarná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

rozvíjení smyslové citlivosti

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

poznává barvy základní a podvojné, světlé a tmavé 
(vodové barvy)

hra s barvou – poznávání vlastností barev

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 

rozeznává různý charakter lineární kresby - vedení linie hra s linií – poznávání různých druhů linií
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Výtvarná výchova 1. ročník

kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

učí se rytmicky řadit různé prvky výtvarný rytmus

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

seznamuje se s ilustracemi v dětských knihách, začíná 
sám ilustrovat literární texty

ilustrace – aktivní práce s ilustrací a jejich funkce

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

volně výtvarně zobrazuje přírodniny na základě 
pozorování i představy

výtvarné vyjádření a dotváření přírodnin a přírody

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 

učí se výtvarně zobrazovat věci denní potřeby a vytvářet 
si k nim estetický vztah

výtvarné vyjádření věcí
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Výtvarná výchova 1. ročník

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

volně výtvarně zobrazuje zajímavé přírodní formy z 
představy a dotváří je na základě fantazie

výtvarné vyjádření pocitů, emocí, nálad, fantazie

uplatňování subjektivity
výtvarné vyjádření vlastního prožitku

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

snaží se výtvarně zachytit své prožitky

vlastní vysvětlení záměru a obsahu výtvarné práce

porovnávání s cizími pracemiVV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

učí se hodnotit práci svoji i práce spolužáků
komunikace se spolužáky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

téma lesa ve výtvarném projevu
  

Výtvarná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

poznává barvy kontrastní a doplňkové, husté a řídké 
(vodové, temperové barvy)

hra s barvou – poznávání vlastností barev a jejich 
výrazových možností
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Výtvarná výchova 2. ročník

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

učí se zhušťovat a zřeďovat čáry hra s linií – linie a její výrazové možnosti

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

zachycuje předměty v prostoru cit pro prostor, poznávání základních prostorových 
útvarů

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

řadí rytmicky různé prvky výtvarný rytmus – rozvíjení smyslů pro výtvarný 
rytmus

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

poznává rozdíly v tvorbě různých ilustrátorů ilustrace – aktivní práce s ilustrací a jejich funkce

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

ilustruje sám literární texty ilustrace – aktivní práce s ilustrací a jejich funkce

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

učí se výtvarně estetickému poznávání přírodní 
skutečnosti

výtvarné vyjádření a dotváření přírodnin a přírody

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 

výtvarně vyjadřuje věci denní potřeby a vytváří si k nim 
estetický vztah

výtvarné vyjádření věcí
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Výtvarná výchova 2. ročník

porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

volně výtvarně zobrazuje zajímavé přírodní formy z 
představy a dotváří je na základě fantazie

výtvarné vyjádření pocitů, emocí, nálad, fantazie

výtvarné vyjádření vlastního prožitkuVV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

výtvarně zachycuje své prožitky
vlastní vysvětlení záměru a obsahu výtvarné práce

porovnávání s cizími pracemiVV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

zhodnotí práci svoji i práce spolužáků
komunikace se spolužáky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

úloha lesa, vody a pole v krajině
  

Výtvarná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

seznamuje se se symbolickou funkcí barev hra s barvou – vlastnosti barev a jejich výrazové 
možnosti (červená – radost)

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 

vede linie v různých materiálech hra s linií – linie a její výrazové možnosti (přítlak, 
odlehčení)
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prvky a jejich kombinace
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

zachycuje předměty v prostoru cit pro prostor, poznávání základních prostorových 
útvarů (krajina, prostředí)

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

rytmicky řeší plochu s využitím různých prvků výtvarný rytmus – rozvíjení smyslu pro výtvarný 
rytmus

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

učí se rozlišovat různé způsoby ilustrací ilustrace – aktivní práce s ilustrací a jejich funkce

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

ilustruje sám literární texty různými technikami ilustrace – aktivní práce s ilustrací a jejich funkce

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

uvědomuje si, že výtvarné umění patří ke kulturnímu 
bohatství národa

výtvarné vyjádření vlastního prožitku

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

učí se výtvarně estetickému poznávání přírodní 
skutečnosti

výtvarné vyjádření a dotváření přírodnin a přírody

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

vyhledává barevně a tvarově zajímavé přírodní výtvory, 
popřípadě je dotváří

výtvarné vyjádření a dotváření přírodnin a přírody

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

pozoruje tvary užitkových předmětů z hlediska jejich 
funkce a výtvarně je zobrazuje na ploše i v prostoru

výtvarné vyjádření věcí
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VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

volně výtvarně zobrazuje zajímavé přírodní formy a 
předměty a dotváří je na základě fantazie

výtvarné vyjádření pocitů, emocí, nálad, fantazie

výtvarné vyjádření vlastního prožitkuVV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

výtvarně zachycuje své prožitky
vlastní vysvětlení záměru a obsahu výtvarné práce

porovnávání s cizími pracemiVV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

hodnotí práci svoji i práce spolužáků
komunikace se spolužáky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

využití odpadového materiálu
  

Výtvarná výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

učí se využívat symbolické funkce barev;rozlišuje 
světlostní poměry,barevné kontrasty,proporční vztahy 
aj.

hra s barvou – vlastnosti barev a jejich výrazové 
možnosti(podobnost,kontrast,kombinace…) v 
ploše,objemu a prostoru

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 

vede linii v různých materiálech hra s linií - linie a její výrazové možnosti (rytmus, 
kontrast, odlehčení, přítlak)
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vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

hraje si a experimentuje se zobrazenými objekty, 
zachycuje tyto objekty v prostor

cit pro prostor, základní prostorové útvary - 
manipulace s objekty - posuzování vlastností povrchů, 
objevování detailů (krajina,zátiší)

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

rytmicky řeší plochu s využitím různých výtvarných 
prvků

cit pro prostor, základní prostorové útvary - 
manipulace s objekty - posuzování vlastností povrchů, 
objevování detailů (krajina,zátiší)

výtvarný rytmus - rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmusVV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

zobrazuje své představy na základě smyslových podnětů 
pomocí různých výtvarných prostředků výtvarné zobrazování na základě vnímání různými 

smysly (podněty hmatové, sluchové, pohybové, 
čichové, chuťové…)

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

porovnává různá výtvarná díla a přistupuje k nim jako ke 
zdroji inspirace

seznamování s různými výtvarnými díly - umělecká 
výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, 
elektronická média, reklama

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

umí rozlišit různé způsoby ilustrací – jmenuje 
nejznámější dětské ilustrátory a pozná jejich dílo

ilustrace – aktivní práce s ilustrací a její funkce

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

ilustruje sám literární texty různými výtvarnými 
technikami

výtvarný přepis reprodukce různými výrazovými 
prostředky

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

využívá podnětů z jiných oblastí umění ke svému 
výtvarnému projevu

různé přístupy k výtvarnému ztvárnění objektivní 
skutečnosti
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VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

uvědomuje si zvyky a tradice jako kulturní dědictví 
národa

výtvarné zachycení zvyků a tradic

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

dokáže najít zdroj inspirace ve svém okolí výtvarné vyjádření skutečnosti s ohledem na 
zvláštnosti dětského vnímání světa

dotváření přírodnin a přírodyVV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

vyhledává barevně i tvarově zajímavé přírodní výtvory, 
na základě fantazie je dotváří výtvarné vyjádření pocitů,vemocí, nálad, fantazie – 

vyjádření vlastního prožitku

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

chápe vlastní tělo jako zdroj prožitku,inspirace i 
prostředek k výtvarnému umění

vlastní vysvětlování záměru a obsahu výtvarné práce

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

hodnotí práci svoji i práce spolužáků porovnávání s pracemi spolužáků

komunikace se spolužáky, učiteli, rodičiVV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

je schopen účinně spolupracovat a spoluvytvářet 
koncepci výtvarného řešení rozvíjení spolupráce při tvorbě koncepce výtvarného 

díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

využívá symbolické funkce barev (barevných 
kontrastů,proporčních vztahů …)

hra s barvou – využití vlastností barev a jejich výrazové 
možnosti (podobnost,kontrast,kombinace …) v ploše, 
objemu a prostoru

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

vede linii v různých materiálech různými pomůckami hra s linií – linie a její výrazové možnosti 
(rytmus,kontrast, odlehčení, přítlak)

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

učí se lineárně,barevně a tvarově řešit v ploše a 
prostoru

hra s linkou,tvarem a barvou

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

hraje si a experimentuje s písmeny a číslicemi hra s písmeny a číslicemi – řazení do slov, nadpisy

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

výtvarně zobrazí předmět na základě přímého 
pozorování

rozvíjení pozorovacích schopností – smysl pro detail, 
výřez, výtvarný pohled na zvětšeninu, zmenšeninu

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně vnímá svět lidí, přírody a věcí vytvořených člověkem uplatňování obecného pohledu na svět a jeho 
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obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

jako celek objektivní zachycení

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

umí rozlišit různé způsoby ilustrací – jmenuje 
nejznámější dětské ilustrátory a pozná jejich dílo

ilustrace - aktivní práce s ilustrací a její funkce v dětské 
literatuře

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

ilustruje sám literární texty různými výtvarnými 
technikami

výtvarný přepis reprodukce různými výrazovými 
prostředky

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

využívá podnětů z jiných oblastí umění ke svému 
výtvarnému projevu

různé přístupy k výtvarnému ztvárnění objektivní 
skutečnosti

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

je schopen výtvarně zachytit své prožitky výtvarné vyjádření skutečnosti na základě vlastního 
prožitku

komunikace se spolužáky, učiteli, rodičiVV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dokáže účinně spolupracovat se svými spolužáky, 
obhájit svůj názor a představu rozvíjení spolupráce při tvorbě koncepce výtvarného 

díla
rozvíjení originality – návrh vlastního řešení, 
uplatňování seberealizace a kreativity

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

na základě výtvarně estetického poznávání přírodní 
skutečnosti dokáže najít námět vhodný pro výtvarné 
ztvárnění dotváření přírodnin a přírody – rozvíjení estetického 

cítění

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

hodnotí práci svoji i svých spolužáků vlastní vysvětlení záměru a obsahu výtvarné práce

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních je schopen účinně spolupracovat a spoluvytvářet porovnávání s pracemi spolužáků
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vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

koncepci výtvarného řešení rozvíjení spolupráce při tvorbě koncepce výtvarného 
díla

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

objevuje a utváří si vlastní názor a postoj k světu kolem 
sebe prostřednictvím vlastní kreativní činnosti

komunikace se spolužáky, učiteli, rodiči

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy)
  

Výtvarná výchova 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
expresivní výtvarný projev na základě pozorované 
skutečnosti

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

uplatňuje výrazové vlastnosti linie a orientaci v 
prostorových vztazích

vyjádření základních tvarových znaků a principů 
zobrazení prostoru

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenávání 
vizuálních zkušeností z vnímání prostoru

expresivní výtvarný projev na základě pozorované 
skutečnosti

kresba –motýl, hlemýžď, Místo odpočinku, venkovské 
zákoutí

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 

osvojuje si způsoby výtvarného zobrazování 
prostorových jevů a modelace prostoru na základě 
vizuální zkušenosti funkce písma, písmo jako dekorativní prvek, tvorba 
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písma, psané, kreslené, trhané, využití různých 
materiálů
malba inspirovaná díly impresionistů-krajina
kresba postavy v klidu a pohybu (klaun)
moje rodina na dovolené, při práci – pohybové studie
využití přírodních a uměleckých forem k rozvíjení 
představivosti
malba větších krajinných celků dle předlohy i 
skutečnosti (zimní, jarní krajina)
práce s různými materiály (textil, vlna, papír)
modelování jednoduchých tvarů z keramické hlíny 
(miska)

vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

strukturální papírové kompozice
funkce písma, písmo jako dekorativní prvek, tvorba 
písma, psané, kreslené, trhané, využití různých 
materiálů
tvorba kalendáře, vizitky, diplomu
nácvik kresleného písma
estetická funkce písma – druhy písma, jeho specifické 
použití, výtvarné návrhy – kniha – obal CD atd.

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

orientuje se v základech polygrafie (druhy písma, řazení 
do nápisu a užití písma)

návrh obalu knihy, titulní strany časopisu, obalu CD, 
vizitky
rozvíjení prostorového vidění, perspektiva v 
uměleckých dílech
vztah ke konkrétnímu ději, citový prožitek, působení 
psychických a fyzických stavů na vznik díla – tvorba 
impresionistů
malba inspirovaná díly impresionistů-krajina
malba větších krajinných celků dle předlohy i 
skutečnosti (zimní, jarní krajina)

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

osvojuje si souvislosti tvorby v období impresionismu 
(posun v kulturních hodnotách), rozlišuje působení 
vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového 
účinku

návštěva galerie – výklad k jednotlivým obdobím a 
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směrům, komparace uměleckých směrů a technik
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

rozlišuje výtvarné prostředky pro vyjádření emocí, 
pocitů a nálad

vztah ke konkrétnímu ději, citový prožitek, působení 
psychických a fyzických stavů na vznik díla – tvorba 
impresionistů

vyjádření základních proporcí lidského těla – postava, 
pohyb
kresba postavy v klidu a pohybu (klaun)
moje rodina na dovolené, při práci – pohybové studie

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

seznamuje se s kánonem řeckého sochařství, ověřuje 
vztahy proporcí lidského těla v jednoduchých kresbách 
postavy v klidu a pohybu

modelování jednoduchých tvarů z keramické hlíny 
(miska)
kresba - (list, strom, ovoce – zobrazení v různých 
obdobích)
návrh dekoru látky, obalového papíru, tapety
plošné dekorativní kompozice – užitá grafika – dekor – 
tvar – geometrické obrazce a jejich kombinace v 
ornamentu
návrh vzoru tapety a látky, jídelního prostírání, jídelní 
soupravy – talíře, mísy, řešení plochy čtverce, 
miniobrázky
modelování jednoduchých tvarů z keramické hlíny 
(miska)

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

orientuje se v pojmech struktura, modelace, dekor a 
uplatnění znalostí v kresbě

strukturální papírové kompozice
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

výtvarné vyjádření velkých prostorových útvarů, 
krajinné motivy, pozorování přírody, vizuální 
zkušenost

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

uplatňuje ve svých vizuálně obrazných vyjádřeních 
získaných zkušeností z tvorby současných výtvarníků i 
smyslových zkušeností z vnímání skutečnosti

malba větších krajinných celků dle předlohy i 
skutečnosti (zimní, jarní krajina)
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kresba - (list, strom, ovoce – zobrazení v různých 
obdobích)
estetická funkce písma – druhy písma, jeho specifické 
použití, výtvarné návrhy – kniha – obal CD atd.

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

uplatňuje výrazové vlastnosti linie, experimentuje s 
liniemi, orientuje se v barevných vztazích

návrh obalu knihy, titulní strany časopisu, obalu CD, 
vizitky
návrh dekoru látky, obalového papíru, tapety
návrh vzoru tapety a látky, jídelního prostírání, jídelní 
soupravy – talíře, mísy, řešení plochy čtverce, 
miniobrázky

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

seznamuje se s funkcí ornamentu v dějinách a uplatňuje 
fantazii v tvorbě dekoru

návštěva galerie – výklad k jednotlivým obdobím a 
směrům, komparace uměleckých směrů a technik

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

expresivní výtvarný projev na základě pozorované 
skutečnosti

využití přírodních a uměleckých forem k rozvíjení 
představivosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

rozlišuje působení vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině symbolického obsahu

výtvarné vyjádření velkých prostorových útvarů, 
krajinné motivy, pozorování přírody, vizuální 
zkušenost
vyjádření základních tvarových znaků a principů 
zobrazení prostoru
vztah ke konkrétnímu ději, citový prožitek, působení 
psychických a fyzických stavů na vznik díla – tvorba 
impresionistů
využití přírodních a uměleckých forem k rozvíjení 
představivosti
výtvarné vyjádření velkých prostorových útvarů, 
krajinné motivy, pozorování přírody, vizuální 
zkušenost

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

rozlišuje užitkovou, materiální, technickou a estetickou 
stránku předmětů a vztahy mezi nimi

malba větších krajinných celků dle předlohy i 
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skutečnosti (zimní, jarní krajina)
malba inspirovaná díly impresionistů-krajina
malba větších krajinných celků dle předlohy i 
skutečnosti (zimní, jarní krajina)

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

poznává různé způsoby uměleckého vyjádření 
skutečnosti v malbě krajiny

návštěva galerie – výklad k jednotlivým obdobím a 
směrům, komparace uměleckých směrů a technik

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

poznává způsoby uměleckého vyjádření v malbě ( figura, 
portrét, krajina, zátiší ) a v sochařství ( plastika, sousoší, 
reliéf, busta )

návštěva galerie – výklad k jednotlivým obdobím a 
směrům, komparace uměleckých směrů a technik

malba inspirovaná díly impresionistů-krajinaVV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření v 
kontextu dějinných souvislostí návštěva galerie – výklad k jednotlivým obdobím a 

směrům, komparace uměleckých směrů a technik

funkce písma, písmo jako dekorativní prvek, tvorba 
písma, psané, kreslené, trhané, využití různých 
materiálů
tvorba kalendáře, vizitky, diplomu
nácvik kresleného písma

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

seznamuje se s písmem v dějinných souvislostech, jeho 
funkcí informativní a dekorativní

návštěva galerie – výklad k jednotlivým obdobím a 
směrům, komparace uměleckých směrů a technik

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

ověřuje účinky vybraných symbolů a textů v rovině 
komunikační a estetické

rozvíjení prostorového vidění, perspektiva v 
uměleckých dílech
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některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

vztah ke konkrétnímu ději, citový prožitek, působení 
psychických a fyzických stavů na vznik díla – tvorba 
impresionistů

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu moje rodina na dovolené, při práci – pohybové studie

kresba – Džungle, Vzdálené pohoří
kresba – Nádraží
malba inspirovaná díly impresionistů-krajina
moje rodina na dovolené, při práci – pohybové studie
kresba nářadí, nádob, přístrojů (mikroskop)

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

projevuje smysl a cit pro výtvarné kvality prostorových 
forem a způsoby výtvarného zobrazení prostorových 
jevů a vztahů formy, tvaru, struktury, světla a barvy

malba větších krajinných celků dle předlohy i 
skutečnosti (zimní, jarní krajina)

  

Výtvarná výchova 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

výtvarná stylizace – kresba a malba ornamentu, dekor 
nádoby

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

uplatňuje výrazové vlastnosti

malba krajiny, ilustrace děje
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získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

uplatnění expresivní a emocionální funkce barvy – její 
psychologické působení – umělecká období – 
odlišnosti barevného podání téhož námětu
malba zátiší – zjednodušení formy

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

změna výtvarné formy při práci s různými materiály, 
využívání výrazových možností materiálů, jejich 
struktury a barvy

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

výtvarná stylizace – kresba a malba ornamentu, dekor 
nádoby

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

malba krajiny, ilustrace děje

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

malba zátiší s proměnou barevného podání (zátiší s 
dýní)

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

vypracování jednoduchých výtvarných návrhů – 
kompozice motivu a písma v ploše, využití hotového i 
volně kresleného písma

návrh titulní strany knihy, hudebního CD
výtvarné vyjádření přírodních tvarů – jejich 
charakteristické rysy ve studijních pracích – fantazie 
při dotvoření díla

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

uplatňuje představivost a výtvarné myšlení ve vlastním 
výtvarném projevu

kresba hornaté krajiny, kresba detailů rostlin, 
živočichů (želva, ryba…)
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rozvoj představivosti s využitím poznávání přírodních a 
uměleckých forem
malba zátiší – zjednodušení formy
modelování jednoduchých tvarů ( stojan na tužky, 
kachel)
návrh plakátu, návrh designu běžného nářadí, lampy, 
nábytku
plošná dekorativní kompozice – vazba dekoru na 
základní plošné obrazce a prostorové útvary
výtvarná stylizace – kresba a malba ornamentu, dekor 
nádoby

uplatňuje znalosti vazeb plošných obrazců v dekoru

estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový 
design, estetická úroveň reklamy

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

výtvarná stylizace – kresba a malba ornamentu, dekor 
nádoby

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

uplatnění expresivní a emocionální funkce barvy – její 
psychologické působení – umělecká období – 
odlišnosti barevného podání téhož námětu

výtvarné vyjádření přírodních tvarů – jejich 
charakteristické rysy ve studijních pracích – fantazie 
při dotvoření díla

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

vybírá a vytváří základní prvky vizuálně obrazných 
vyjádření

výtvarné pojetí krajiny s důrazem na typické znaky a 
barevné podání – pozorování dominantní barvy, 
barevné valéry

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

citlivě vnímá proces tvorby vztah výtvarníka ke konkrétnímu ději s důrazem na 
citový zážitek a jeho psychický stav – prožitky 
vyjádřené barvou
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VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

uplatnění expresivní a emocionální funkce barvy – její 
psychologické působení – umělecká období – 
odlišnosti barevného podání téhož námětu

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

výtvarné pojetí krajiny s důrazem na typické znaky a 
barevné podání – pozorování dominantní barvy, 
barevné valéry

rozvoj představivosti s využitím poznávání přírodních a 
uměleckých forem

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový 
design, estetická úroveň reklamy
vypracování jednoduchých výtvarných návrhů – 
kompozice motivu a písma v ploše, využití hotového i 
volně kresleného písma
změna výtvarné formy při práci s různými materiály, 
využívání výrazových možností materiálů, jejich 
struktury a barvy
modelování jednoduchých tvarů ( stojan na tužky, 
kachel)

seznamuje se s fázemi tvůrčího procesu

strukturální papírová kompozice
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

malba krajiny, ilustrace děje

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

malba zátiší s proměnou barevného podání (zátiší s 
dýní)

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuální 
zkušenosti

vyjádření vztahů děje a prostoru. lidská postava a její 
proporce, postava v klidu a pohybu – využití náčrtů a 
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skic
výtvarné vyjádření přírodních tvarů – jejich 
charakteristické rysy ve studijních pracích – fantazie 
při dotvoření díla
kresba hornaté krajiny, kresba detailů rostlin, 
živočichů (želva, ryba…)

subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

volný výtvarný přepis skutečnosti Transpozice a 
parafráze
malba krajiny, ilustrace děje
uplatnění expresivní a emocionální funkce barvy – její 
psychologické působení – umělecká období – 
odlišnosti barevného podání téhož námětu
výtvarné vyjádření přírodních tvarů – jejich 
charakteristické rysy ve studijních pracích – fantazie 
při dotvoření díla
výtvarné pojetí krajiny s důrazem na typické znaky a 
barevné podání – pozorování dominantní barvy, 
barevné valéry
malba krajiny dle předlohy (dominance hl. barvy)

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

seznamuje se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi 
barvy a procesem vnímání barev

malba objektů dle předlohy (strom)
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

malba zátiší s proměnou barevného podání (zátiší s 
dýní)

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

výtvarné pojetí krajiny s důrazem na typické znaky a 
barevné podání – pozorování dominantní barvy, 
barevné valéry

rozvoj představivosti s využitím poznávání přírodních a 
uměleckých forem

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

ověřuje si působení barev při individuálním vnímání díla

estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový 
design, estetická úroveň reklamy
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návrh plakátu, návrh designu běžného nářadí, lampy, 
nábytku

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

výtvarná stylizace – kresba a malba ornamentu, dekor 
nádoby

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

vztah výtvarníka ke konkrétnímu ději s důrazem na 
citový zážitek a jeho psychický stav – prožitky 
vyjádřené barvou

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

výtvarné vyjádření přírodních tvarů – jejich 
charakteristické rysy ve studijních pracích – fantazie 
při dotvoření díla

výtvarné pojetí krajiny s důrazem na typické znaky a 
barevné podání – pozorování dominantní barvy, 
barevné valéry
změna výtvarné formy při práci s různými materiály, 
využívání výrazových možností materiálů, jejich 
struktury a barvy

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

užívá zkušeností získaných jednotlivými smysly k 
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

strukturální papírová kompozice
zákonitosti výběru písma a jeho užití – jeho 
komunikativní a estetická funkce. Kompozice písma v 
ploše
volba písma podle námětu
kresba písma, lepení hotových typů písma do textu
strukturální papírová kompozice

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

vnímá estetickou stránku grafické úpravy knih a 
časopisů

estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový 
design, estetická úroveň reklamy

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

uplatňuje elementární znalosti z oblasti polygrafie v 
konkrétních návrzích (grafické řešení přebalu knihy, 

zákonitosti výběru písma a jeho užití – jeho 
komunikativní a estetická funkce. Kompozice písma v 
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ploše
práce s písmem v grafické tvorbě – spojení písma a 
motivu
volba písma podle námětu
kresba písma, lepení hotových typů písma do textu
návrh titulní strany knihy, hudebního CD

některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

úprava titulní strany časopisu

návrh plakátu, návrh designu běžného nářadí, lampy, 
nábytku

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

plošná dekorativní kompozice – vazba dekoru na 
základní plošné obrazce a prostorové útvary

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

proměny umění s ohledem na historický vývoj 
společnosti,

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

srovnává účinky svého návrhu s již existujícími 
profesionálními pracemi

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

vyjádření vztahů děje a prostoru. lidská postava a její 
proporce, postava v klidu a pohybu – využití náčrtů a 
skic

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

osvojuje si znalosti vztahů v proporcích lidského těla, 
(kinematika lidského těla)

kresba postavy s respektováním kánonu proporcí 
(vodník)

malba krajiny, ilustrace dějeseznamuje se s architekturou přírody a jejími 
charakteristickými rysy výtvarné vyjádření přírodních tvarů – jejich 

charakteristické rysy ve studijních pracích – fantazie 
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při dotvoření díla
kresba hornaté krajiny, kresba detailů rostlin, 
živočichů (želva, ryba…)
výtvarné pojetí krajiny s důrazem na typické znaky a 
barevné podání – pozorování dominantní barvy, 
barevné valéry
malba krajiny dle předlohy (dominance hl. barvy)
rozvoj představivosti s využitím poznávání přírodních a 
uměleckých forem
rozvoj představivosti s využitím poznávání přírodních a 
uměleckých forem
kresby prehistorických témat a témat moderny, 
abstrakce tvaru
změna výtvarné formy při práci s různými materiály, 
využívání výrazových možností materiálů, jejich 
struktury a barvy

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

uplatňuje fantazii v tvorbě přírodních motivů

strukturální papírová kompozice
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

proměny umění s ohledem na historický vývoj 
společnosti,

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

kresby prehistorických témat a témat moderny, 
abstrakce tvaru

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

význam osobnosti umělce v historických obdobích, 
vztah společnosti k umělci, proměna jeho sociálního 
zařazení ve společnosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 

seznamuje se s kulturními a společenskými podmínkami 
tvorby umělců v jednotlivých historických obdobích
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vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

osvojuje si významy parafráze, transpozice a variace ve 
výtvarném pojetí skutečnosti

volný výtvarný přepis skutečnosti Transpozice a 
parafráze

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

proměny umění s ohledem na historický vývoj 
společnosti,

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

kresby prehistorických témat a témat moderny, 
abstrakce tvaru

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

orientuje se v oblasti výtvarné kultury, poznává vybraná 
umělecká díla z národního a světového výtvarného 
umění

význam osobnosti umělce v historických obdobích, 
vztah společnosti k umělci, proměna jeho sociálního 
zařazení ve společnosti

změna výtvarné formy při práci s různými materiály, 
využívání výrazových možností materiálů, jejich 
struktury a barvy

seznamuje se s tvorbou keramika, keramických technik 
a postupů

modelování jednoduchých tvarů ( stojan na tužky, 
kachel)
změna výtvarné formy při práci s různými materiály, 
využívání výrazových možností materiálů, jejich 
struktury a barvy

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

seznamuje se s termíny užívanými v technologických 
postupech keramika ( struktura, střep, přežah 
keramických výrobků, glazování a finální výpal atd.)

modelování jednoduchých tvarů ( stojan na tužky, 
kachel)

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

volba písma podle námětu

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

realizuje v procesu tvorby své vizuální zkušenosti s 
uplatněním představ a fantazie

vypracování jednoduchých výtvarných návrhů – 
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vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

kompozice motivu a písma v ploše, využití hotového i 
volně kresleného písma

návrh titulní strany knihy, hudebního CD
výtvarné vyjádření přírodních tvarů – jejich 
charakteristické rysy ve studijních pracích – fantazie 
při dotvoření díla
rozvoj představivosti s využitím poznávání přírodních a 
uměleckých forem

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

návrh plakátu, návrh designu běžného nářadí, lampy, 
nábytku
kresby prehistorických témat a témat moderny, 
abstrakce tvaru

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

seznamuje se s termíny vkus, kýč

estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový 
design, estetická úroveň reklamy

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

vztah výtvarníka ke konkrétnímu ději s důrazem na 
citový zážitek a jeho psychický stav – prožitky 
vyjádřené barvou

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

malba krajiny, ilustrace děje

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

uplatnění expresivní a emocionální funkce barvy – její 
psychologické působení – umělecká období – 
odlišnosti barevného podání téhož námětu

proměny umění s ohledem na historický vývoj 
společnosti,
kresby prehistorických témat a témat moderny, 
abstrakce tvaru

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

rozvíjí svůj estetický vztah k životnímu prostředí, 
schopnost rozeznávat hodnotná umělecká díla a rozvíjí 
vztah ke kulturním hodnotám a kulturním pokladům 
minulosti

význam osobnosti umělce v historických obdobích, 
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vztah společnosti k umělci, proměna jeho sociálního 
zařazení ve společnosti
estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový 
design, estetická úroveň reklamy

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

práce s písmem v grafické tvorbě – spojení písma a 
motivu

volba písma podle námětu
změna výtvarné formy při práci s různými materiály, 
využívání výrazových možností materiálů, jejich 
struktury a barvy
estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový 
design, estetická úroveň reklamy

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

orientuje se v základních problémech designu, tvorby 
reklamy a problematice estetizace průmyslových 
výrobků

návrh plakátu, návrh designu běžného nářadí, lampy, 
nábytku

  

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
teorie barev, míchaní barev, vlastnosti fyzikální, 
chemické a emotivní vnímání barev

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

využívá znalosti základní klasifikace barev, teplotní a 
světlostní kontrast

malba barevných výsečí kruhu, základními a 
komplementárními barvami
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barevné vztahy objektů v prostředí, dominantní plochy 
a tvary – funkce barvy při dominanci objektu
malba do hotové výtvarné předlohy
představivost při tvorbě výtvarného díla
teorie barev, míchaní barev, vlastnosti fyzikální, 
chemické a emotivní vnímání barev
malba barevných výsečí kruhu, základními a 
komplementárními barvami
barevné vztahy objektů v prostředí, dominantní plochy 
a tvary – funkce barvy při dominanci objektu
studie neobvyklých přírodních tvarů
sledování změny formy při užití různých materiálů, 
využití výrazových možností materiálu, papír, umělá 
hmota

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

rozlišuje vlastnosti fyzikální a chemické

architektura – poslání – změny a období, 
charakteristické znaky – ukázky architektonických děl, 
které změnily chápání architektury jako uměleckého 
díla

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

výtvarné vyjádření pozorovaných objektů, prostorové 
principy

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

kresba budov a ulic v jedno a dvoubodové perspektivě

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
ve vztahu k celku v plošném vyjádření linie a barevné 
plochy

barevné vztahy objektů v prostředí, dominantní plochy 
a tvary – funkce barvy při dominanci objektu
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VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

kompozice v ploše – prostorová kompozice, 
perspektivní zobrazení objektů

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

zásady perspektivního zobrazení.

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

kresba budov a ulic v jedno a dvoubodové perspektivě

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

orientuje se v zásadách perspektivního zobrazení 
skutečnosti, v prostorových vztazích

kompozice v ploše – prostorová kompozice, 
perspektivní zobrazení objektů

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

kresba budov a ulic v jedno a dvoubodové perspektivě

kompozice v ploše – prostorová kompozice, 
perspektivní zobrazení objektů
charakteristické rysy ve studiu výkresu
kresba jednoduchého architektonického návrhu 
(budova...)

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

osvojuje si způsoby kresby prostoru v technických 
náčrtech

kresba objektů s typickými znaky architektury
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k uplatňuje vhodné prostředky zobrazení prostoru na kompozice v ploše – prostorová kompozice, 
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zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

perspektivní zobrazení objektů

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

představivost při tvorbě výtvarného díla

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

sledování změny formy při užití různých materiálů, 
využití výrazových možností materiálu, papír, umělá 
hmota

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

základě zrakového vnímání v plošné a prostorové tvorbě

lepené objekty – portrét, krajina,zvíře, květ

teorie barev, míchaní barev, vlastnosti fyzikální, 
chemické a emotivní vnímání barev
malba barevných výsečí kruhu, základními a 
komplementárními barvami

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

rozlišuje vztahy barev a jejich odstínů

barevné vztahy objektů v prostředí, dominantní plochy 
a tvary – funkce barvy při dominanci objektu
kresba budov a ulic v jedno a dvoubodové perspektivě
malba krajiny s charakteristickými rysy lesní, jarní, 
podzimní)
studie neobvyklých přírodních tvarů
architektura – poslání – změny a období, 
charakteristické znaky – ukázky architektonických děl, 
které změnily chápání architektury jako uměleckého 
díla

určuje dominantní plochy a tvary ve výtvarném díle i v 
přírodě

kresba jednoduchého architektonického návrhu 
(budova...)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

317

Výtvarná výchova 8. ročník

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

kombinace výtvarných technik, textil, hlína, kamínky, 
dřevo a jiných přírodních materiálů

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

porovnává možnosti vybraných materiálů z hlediska 
jejich složení a struktury povrchu a možnosti kombinace 
materiálů ve výtvarném díle i užitém umění

sledování změny formy při užití různých materiálů, 
využití výrazových možností materiálu, papír, umělá 
hmota

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

kresba architektury, scénografický návrh – divadelní 
hra

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

svobodně volí a kombinuje prostředky současného 
výtvarného umění

malba do hotové výtvarné předlohy

realita a fantazie umělce – výtvarné dotváření 
skutečnosti, osobitý pohled a chápání reality.

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

rozpoznává rozdíl v pojmech realistické a abstraktní

návštěva galerie – výklad vývoje směrů v jednotlivých 
obdobích

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

kresba typických přírodních lokalit dle předlohy

kresba jednoduchého architektonického návrhu 
(budova...)

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

rozlišuje principy zjednodušení viděného, abstrahování 
detailů a zdůraznění podstatného v uměleckém díle

kresba objektů s typickými znaky architektury

kombinace výtvarných technik, textil, hlína, kamínky, 
dřevo a jiných přírodních materiálů
koláž s pomocí různorodých materiálů, Lepené 
objekty, portrét, zátiší, miniobrázky

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

ověřuje a kvalifikuje výrazové možnosti materiálů, 
včetně změny formy při jejich použití ve výtvarném díle

modelování jednoduchých třírozměrných objektů z 
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keramické hlíny a papíru
sledování změny formy při užití různých materiálů, 
využití výrazových možností materiálu, papír, umělá 
hmota

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

architektura – poslání – změny a období, 
charakteristické znaky – ukázky architektonických děl, 
které změnily chápání architektury jako uměleckého 
díla
kresba jednoduchého architektonického návrhu 
(budova...)
kresba objektů s typickými znaky architektury

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

orientuje se v typických znacích architektonického díla a 
jeho poslání v jednotlivých historických obdobích

návštěva galerie – výklad vývoje směrů v jednotlivých 
obdobích

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

realita a fantazie umělce – výtvarné dotváření 
skutečnosti, osobitý pohled a chápání reality.

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

představivost při tvorbě výtvarného díla

modelování jednoduchých třírozměrných objektů z 
keramické hlíny a papíru

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

uvědomuje si význam harmonického prostředí pro 
rozvoj osobnosti, osvědčuje schopnost v dodržování 
elementárních zásad vytváření esteticky pozitivního 
prostředí (bytové zařízení, zařízení kanceláře a 
pracovních prostor, úprava okolí bydliště apod.)

kresba jednoduchého architektonického návrhu 
(budova...)

  

Výtvarná výchova 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
plošné dekorativní kompozice vázané na základní 
geometrické obrazce, (kruh, čtverec) stylizace do 
dekoru, kresba
návrh reklamního billboardu, plakátu apod. (kresba, 
malba)

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

uplatňuje představivost a výtvarné myšlení při řešení 
dekoru

návrh obalu potravinářského výrobku
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

funkce barvy – její vlastnosti chemické, fyzikální

emocionální působení barev a aplikace poznatků v 
barevné kompoziční studii
variace na dané téma – zátiší, krajina – změna 
barevného podání, kombinované techniky (malba, 
vystřihované objekty)

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

orientuje se v řazení prvků v tvarové a barevné 
kompozici

malba zátiší (lahve, sklenice, páv, krabice), nápodoba 
děl z období impresionismu

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

plošné dekorativní kompozice vázané na základní 
geometrické obrazce, (kruh, čtverec) stylizace do 
dekoru, kresba

mozaika a vitráž, grafika
písmo jako dekorativní prvek, druhy písma, uplatnění 
v polygrafii, písmo jako symbol a znak
návrh obalu CD, knihy, titulní strany časopisu, 
bankovky

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

prakticky využívá základní znalosti o práci grafika v 
běžných tiskovinách, v úpravě dopisu, vizitky, pozvánky 
apod.

návrh reklamního billboardu, plakátu apod. (kresba, 
malba)
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návrh obalu potravinářského výrobku
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

písmo jako dekorativní prvek, druhy písma, uplatnění 
v polygrafii, písmo jako symbol a znak

návrh obalu CD, knihy, titulní strany časopisu, 
bankovky

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

rozlišuje základní tvary lineárního a kresleného písma a 
jeho řazení v nápisech

návrh reklamního billboardu, plakátu apod. (kresba, 
malba)

perspektivní zákonitosti zobrazení prostoru a 
prostorových objektů
vlastnosti a možnosti materiálů, jejich využití pomocí 
experimentů, dekorativní vzory, prostorové objekty 
(papírové objekty)
plošné lepené objekty
prostorové vztahy objektů, proporce lidské postavy, 
postava v pohybu – kresba tužkou

užívá zkušenosti se základními technologickými postupy 
při tvorbě modelů prostorových objektů

obytný objekt – lepená skládanka
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

funkce barvy – její vlastnosti chemické, fyzikální

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

emocionální působení barev a aplikace poznatků v 
barevné kompoziční studii

malba Čtyři roční období, Vesmírné jevy, Vývoj života 
na Zemi

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

prakticky využívá ve vlastní výtvarné tvorbě základních 
poznatků o výtvarných výrazových prostředcích a 
znalostí funkcí barev

malba zátiší (lahve, sklenice, páv, krabice), nápodoba 
děl z období impresionismu
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kolorovaná kresba (bota)
kresba – Náš dům, Naše zahrada
estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový 
design, reklama – vysvětlení funkce reklamy a její 
estetické úrovně

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

malba pod vlivem hudby, projekce emocí do malby

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

malba Čtyři roční období, Vesmírné jevy, Vývoj života 
na Zemi

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

estetické aspekty životního prostředí, bytová kultura, 
estetika užitných předmětů vzhledem k jejich funkcích

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

návštěva muzea. Kresba – technické nářadí, počítač

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

citlivě vnímá okolní uměleckou i mimouměleckou 
skutečnost

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

kresba -pohled z okna, krajina zimní, ulice

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 

projevuje aktivní estetický vztah k životnímu prostředí, 
jeho tvorbě a ochraně

pozorování přírodních jevů s ohledem na kompozici 
barev a jejich valérů
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symbolického obsahu
estetické aspekty životního prostředí, bytová kultura, 
estetika užitných předmětů vzhledem k jejich funkcích

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

návrh obalu potravinářského výrobku

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

rozšiřuje své znalosti anatomie lidského těla a 
proporčních vztahů mezi jeho částmi

kresba postavy (sedící, kráčející), studie ruky, postavy 
v prostoru

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

estetické aspekty životního prostředí, bytová kultura, 
estetika užitných předmětů vzhledem k jejich funkcích

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

návrh bytového zařízení (sedací nábytek, komoda, 
pracovní stůl, lampa apod.) s ohledem na funkčnost, 
účelnost a konstrukční normy

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

architektura – její poslání – důraz na funkci nebo 
formu v jednotlivých obdobích a směrech – zaměření 
na českou architekturu v komparaci s díly světových 
architektů – ukázky

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

osvojuje si zásady dobrého vkusu a uplatňuje je v 
praktickém životě

jednoduchý architektonický návrh s důrazem a 
nápaditost a perspektivu – tužka a kolorovaná

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 

rozšiřuje své poznatky o funkci architektury a jejím 
vývoji v historických souvislostech

architektura – její poslání – důraz na funkci nebo 
formu v jednotlivých obdobích a směrech – zaměření 
na českou architekturu v komparaci s díly světových 
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vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

architektů – ukázky

slohy – charakter.znakyVV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

jednoduchý architektonický návrh s důrazem a 
nápaditost a perspektivu – tužka a kolorovaná

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

návštěva muzea. Kresba – technické nářadí, počítač

návrh bytového zařízení (sedací nábytek, komoda, 
pracovní stůl, lampa apod.) s ohledem na funkčnost, 
účelnost a konstrukční normy
estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový 
design, reklama – vysvětlení funkce reklamy a její 
estetické úrovně

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

rozlišuje užitkovou, materiální, technickou a estetickou 
stránku výrobků

návrh reklamního billboardu, plakátu apod. (kresba, 
malba)

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

estetické aspekty životního prostředí, bytová kultura, 
estetika užitných předmětů vzhledem k jejich funkcích

návrh reklamního billboardu, plakátu apod. (kresba, 
malba)

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

orientuje se v základních rysech v problematice 
průmyslového designu a reklamy

návrh obalu potravinářského výrobku
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5.17 Rodinná výchova

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
  Povinný Povinný Povinný  

  

Název předmětu Rodinná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Předmět Rodinná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku. V každém ročníku se 

cyklicky objevují všechna témata vycházející z očekávaných výstupů vzdělávací oblasti výchova ke zdraví v 
rozsahu odpovídajícím mentálnímu a psychosociálnímu vývoji žáků.
Vzdělávání je zaměřeno na:
- preventivní ochranu zdraví
- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky
- na informovanost o vlivu a škodlivosti omamných a návykových látek a na dovednosti se zodpovědně 
rozhodnout
- předcházení úrazům
- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování
- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc

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

Disponibilní časová dotace (celkem 1 hodina):
2. stupeň: 6. ročník - 1 hodina

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:
Učitel
- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
- zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům a řešením sami žáci
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- sleduje při hodině pokrok všech žáků
Žák
- vyhledává a třídí informace, využívá je v procesu učení
- vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
- plánuje, organizuje a řídí si vlastní učení
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- klade otevřené otázky
- ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb
- podněcuje žáky k argumentaci
Žák
- vnímá nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánuje způsob řešení 
problémů
- vyhledává informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí
- je schopen obhájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
Učitel
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
Žák
- komunikuje na odpovídající úrovni
- si osvojí kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojuje do diskuze
- uplatňuje bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
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Žák
- spolupracuje ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Kompetence pracovní:
Učitel
- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou,
- encyklopediemi,…
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích
Žák
- si zdokonaluje grafický projev
- učí se  efektivně organizovat vlastní práci
- může využít ICT pro hledání informací
- využívá znalostí v běžné praxi
- ovládá základní postupy první pomoci
Kompetence občanské:
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
Žák
- respektuje názory ostatních
- si formuje volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace
- chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí
- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

  

Rodinná výchova 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

zná svůj tělesný vývoj a rozdíly mezi mužem a ženou úvod do sexuální výchovy

sebepoznáváníVZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

uznává pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a 
pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v širším společenství

vztahy mezi lidmi a formy soužití

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

zná jednotlivé role členů rodiny, třídy, a uvede příklady 
pozitivního a negativního vlivu na kvalitu soc. klimatu z

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity (rodina, 
škola, vrstevnická skupina, zájmová skupina)

péče o zdravíVZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

uvede hlediska prospěšnosti zdraví
první pomoc a ochrana zdraví člověka

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

zná souvislost mezi tělesným a duševním zdravím duševní a tělesné zdraví

mezilidské vztahy
komunikace s vrstevníky

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 

zná vliv chování ostatních na vlastní zdraví i zdraví 
druhých, nese za své zdraví odpovědnost, dbá o osobní 
bezpečnosti násilí
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prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

sebepoznávání

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

naučí se odpovědnému chování v situacích ohrožení 
zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech

první pomoc a ochrana zdraví člověka

péče o zdraví
konfliktní a krizové situace

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc

první pomoc a ochrana zdraví člověka
péče o zdraví
zásady zdravé výživy

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

získává základní orientaci v názorech na to, co je zdravé 
a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a 
poškozuje zdraví a choroby

péče o zdravíVZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

využívá osvojených preventivních postupů pro 
ovlivňování zdraví v denním režimu zásady zdravé výživy

duševní a tělesné zdraví
péče o zdraví
zásady zdravé výživy

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

uplatňuje osobní, intimní a duševní hygienu v denním 
životě, popíše svůj denní režim

zdraví a choroby
péče o zdraví
zásady zdravé výživy

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

uvědomuje si nebezpečí zneužívání návykových látek

návykové látky

duševní a tělesné zdravíVZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

dovede objasnit pozitivní životní cíle a hodnoty, 
podpora zdraví sebepoznávání
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mezilidské vztahy
vztahy mezi lidmi a formy soužití
péče o zdraví

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka návykové látky

mezilidské vztahy
konfliktní a krizové situace
komunikace s vrstevníky

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

používá způsoby odmítání návykových látek v 
modelových situacích

návykové látky
konfliktní a krizové situaceVZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 

zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve 
škole i mimo

komunikace s vrstevníky

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

dokáže v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc 
sobě nebo druhým

první pomoc a ochrana zdraví člověka

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

chápe mechanismy vzniku a rozvoje závislostí a zná 
možnosti léčení

návykové látky

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 

uvede zdravotní rizika spojená s konzumací návykových 
látek a argumentuje ve prospěch zdraví

návykové látky
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člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj osobnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Modelové situace v rodině
Osobní bezpečí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v rodině
  

Rodinná výchova 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vztahy mezi lidmi a formy soužití - skupina vrstevníků, 
vliv přátel na osobnost člověka, verbální a neverbální 
komunikace

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

navrhuje způsoby komunikace vedoucí k dobrým 
mezilidským vztahům

komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

zná svoji roli v rodině a řídí se jasnými hodnotami v 
rámci rodiny

rodina a komunikace v rodině, vztahy mezi členy 
rodiny, role v rodině, ekonomika domácnosti
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VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

zná vlastní tělo, uvědomuje si jeho vývoj a rozdíly mezi 
pohlavími

základy sexuální výchovy - rozdíl mezi mužem a ženou, 
vývoj lidského těla a pohlavních orgánů, rozmnožování

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

posoudí důsledky, které se projevují při neuspokojování 
biologických potřeb člověka a objasnit dopad na jeho 
zdraví

tělesná a duševní hygiena - zdraví a nemoci, prevence 
a léčba chorob, poruchy příjmu potravy, abeceda 
zdravé výživy

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

shrne důležité životní hodnoty a posoudit životní 
hodnoty a vybrat, které jsou pro něj důležité a 
zdůvodnit svůj postoj

vlastní osobnost - hodnoty a postoje, pravidla 
asertivního chování, sebepoznávání

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

zobecní, co vše podporuje zdraví a co mu škodí zásady zdravé výživy - potraviny zdravé i nezdravé, 
důležité složky stravy mladého člověka, sportovce, 
látky v našem těle

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

vysvětlí pravidla předcházení nemocem tělesná a duševní hygiena - zdraví a nemoci, prevence 
a léčba chorob, poruchy příjmu potravy, abeceda 
zdravé výživy

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

zná pravidla zdravé výživy zásady zdravé výživy - potraviny zdravé i nezdravé, 
důležité složky stravy mladého člověka, sportovce, 
látky v našem těle

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

na modelovém příkladu doloží manipulativní jednání šikana a násilí - jednání ve skupině, charakteristika 
agresora a oběti, prevence šikany, sexuální násilí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

na modelové situaci předvede techniky sebeovládání a 
sebekontroly

tělesná a duševní hygiena - zdraví a nemoci, prevence 
a léčba chorob, poruchy příjmu potravy, abeceda 
zdravé výživy
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komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi
osobní bezpečí - jednání v nebezpečných situacích, jak 
dosáhnout úspěchu, bezpečnost sportu a v silničním 
provozu
osobní bezpečí - jednání v nebezpečných situacích, jak 
dosáhnout úspěchu, bezpečnost sportu a v silničním 
provozu

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

zaujme negativní postoj ke všem formám brutality a 
násilí

šikana a násilí - jednání ve skupině, charakteristika 
agresora a oběti, prevence šikany, sexuální násilí

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

vysvětlí, proč mají návykové látky a provozování 
hazardních her negativní dopady na naše zdraví

drogy kolem nás - rozdělení drog, jejich účinky, 
způsoby užívání, nebezpečí a následky užívání, drogy a 
legislativa

osobní bezpečí - jednání v nebezpečných situacích, jak 
dosáhnout úspěchu, bezpečnost sportu a v silničním 
provozu

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

vyjmenuje složky záchranného systému včetně 
telefonních čísel

integrovaný záchranný systém - důležitá telefonní 
čísla, jednotlivé složky záchranného systému, pravidla 
první pomoci, jednání v krizové situaci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Lidský život v proměnách času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Osobní bezpečí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

formuluje pravidla pro fungování ideální rodiny, pro 
fungování přátelství

rodina, role členů rodiny, domov, přátelství, láska 
dospívajících x manželství

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

vyjmenuje možné příčiny stresu a navrhnout možnosti 
kompenzace

stres a jeho vztah ke zdraví

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a orientuje se v pravidlech zdravé výživy a respektuje je člověk ve zdraví a nemoci, péče o nemocného, 
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diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

prevence nemocí

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

infekční choroby - prevence a léčba

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

jako důležitou součást prevence proti nemocem, stresu 
apod.

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

uvědomuje si vývoj dospívajícího člověka, diskutuje o 
sexu, antikoncepci a s tím souvisejících nemocech

předčasná sexuální zkušenost - následky, příprava na 
dospívání

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

nácvik rozhodovacích dovedností na modelových 
situacích

mimořádné situace - lidé v ohrožení, reakce v krizové 
situaci, vyhledání pomoci, uplatnění první pomoci

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

zná pravidla první pomoci a ví, jak jednat v krizové 
situaci

první pomoc
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

zdůvodní svá pro a proti uzavření manželství rodina, role členů rodiny, domov, přátelství, láska 
dospívajících x manželství

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

člověk ve zdraví a nemoci, péče o nemocného, 
prevence nemocí

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 

najde rozdíly v hodnotovém žebříčku zdravého a 
nemocného člověka

infekční choroby - prevence a léčba
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stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

postižení mezi námiVZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

na modelových situacích navrhuje způsoby chování a 
pomoci postiženým spoluobčanům první pomoc

asertivní chování - pravidla, modelové situace v 
běžném životě

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

vyjmenuje pravidla asertivního chování a uplatňovat je v 
komunikaci

násilí - šikana, prevence, řešení problematických 
situací, význam přátelství, fungování poradny a linky 
důvěry

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

člověk ve zdraví a nemoci, péče o nemocného, 
prevence nemocí

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

infekční choroby - prevence a léčba

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

rozpozná příznaky nemocí, navrhne preventivní 
opatření k předcházení nemocem

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

uvede formy psychického a fyzického násilí násilí - šikana, prevence, řešení problematických 
situací, význam přátelství, fungování poradny a linky 
důvěry

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

diskutuje o příčinách a následcích drogové závislosti drogy a jejich dělení, nebezpečí a záludnost, legální 
drogy, následky užívání

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a odmítá drogy – nacvičování na modelových situacích asertivní chování - pravidla, modelové situace v 
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psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

běžném životě

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

drogy a jejich dělení, nebezpečí a záludnost, legální 
drogy, následky užívání

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

vyjmenuje některé druhy návykových látek a 
psychoaktivních látek

drogy a jejich dělení, nebezpečí a záludnost, legální 
drogy, následky užívání

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

specifikuje mimořádné situace (živelní pohromy) nácvik rozhodovacích dovedností na modelových 
situacích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Asertivita
Láska

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Láska
Člověk ve skupině

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Civilizační choroby a prevence zdraví

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Manželství
Láska
Bezpečí/nebezpečí kolem nás
   

5.18 Tělesná výchova

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

Celkem

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. – 9. ročníku.

1. stupeň
Svým pojetím tělesná výchova napomáhá rozvoji zdravého životního stylu a podporuje tělesnou a duševní 
pohodu. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu k pohybovým aktivitám a sportu. Osvojují si nové pohybové 
dovednosti, učí se jednat podle pravidel a v duchu fair-play. V rámci svých individuálních možností jsou žáci 
postupnými kroky vedeni k rozvoji vlastní tělesné i duševní zdatnosti. Velký důraz je přitom kladen na 
koordinační, regenerační a relaxační cvičení.
Hodnocení žáka sleduje úroveň získaných dovedností s ohledem na jeho individuální schopnosti a opírá se 
o celkový pohybový projev a míru zapojení do jednotlivých činností.
Do předmětu se prolíná učivo českého jazyka (lidová říkadla, pojmenování částí lidského těla, vedení 
rozhovoru a správné vyjadřování), hudební výchovy (melodie, rytmus, zesilování, zeslabování, taneční krok, 
lidové písně), matematiky (měření, porovnávání, orientace v tabulkách výsledků) a učivo z oblasti Člověk a 
jeho svět (pojmenování částí lidského těla, bezpečnost, ochrana zdraví, zdravý životní styl, mezilidské 
vztahy, fyzická zdatnost a její rozvoj).
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2. stupeň
Tělesná výchova napomáhá ke komplexnímu vzdělávání žáků - samostatně hodnotit své možnosti, 
zařazovat pohybové aktivity do denního režimu zdatnosti a výkonnosti, regenerace sil a kompenzaci 
zatížení organismu,podpora zdraví a ochrana života.
Obsahem tělesné výchovy je rozvíjení pohybových schopností a nadání žáků, odhalování korekce oslabení 
pohybových schopností žáků. Žáci by měli chápat význam TV pro zdraví člověka jako možnost relaxace a 
kompenzace po fyzické i psychické zátěži, dodržovat správné držení těla, užívat hygienické návyky a dbát na 
bezpečnost při sportu spojenou s čistotou a estetickým vnímáním sportování a prostředí. Rozvoj schopností 
a dovedností žáků by měl být všestranný, spojený s co neširším spektrem činností s ohledem na potřeby, 
schopnosti a zájem žáků, (atletika, gymnastika, pohybové a sportovní hry, turistika, plavání, lyžování, 
bruslení a další sportovní aktivity dle zájmu žáků a možností školy).
Cílem je získat kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářet návyky zdravého životního stylu vedoucí 
k utužování zdraví a zdravého životního stylu vůbec. Dále dodržování sportovní etiky, pravidel, jednání fair 
– play, zařazování zdravotní tělesné výchovy (vyrovnávací cviky, posilování, …). Úzké mezipředmětové 
vztahy lze najít v přírodopise (znalost svalových slupin, první pomoc, péče o tělo, …) a v hudební výchově 
(rytmizace, cvičení s hudbou, základy tance apod.).
Další používané formy a metody:
- instruktážní filmy
- výklady,
- pokus – omyl
- frontální, skupinová a individuální výuka

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

Předmět je vyučován v dvouhodinových blocích, výuka probíhá v sokolovně a na hřišti a je doplněna ve 2. a 
3. ročníku výukou plavání v jednom pololetí. Co dva roky je pro žáky 6. - 9. ročníku organizován LVVK (účast 
žáka - minimálně jednou).

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:
Učitel
- používá jasných a správných pojmů a terminologie při organizaci TV
- vede žáka k odhalování vlastních možností, hodnocením kvality svého výkonu i výkonu spolužáků, k 
odhalování chyb a nedostatků a nalezení možností jejich nápravy
- napomáhá žákovi k pochopení pravidel, organizace i správného provedení pohybové činnosti
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Žák
- vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- vede žáka tak, aby na základě teoretických poznatků, pozorování, požitků dospěl k co nejkvalitnějšímu 
sportovnímu výsledku
- pomáhá žákovi řešit problémy vzniklé při sportu, zvláště pak adekvátně reagovat na zranění své i 
spolužáků
Žák
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém
- vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky
- samostatně řeší problémy
Kompetence komunikativní:
Učitel
- vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků při vzájemných hodnocení výkonu, odhalování příčin 
nedostatků a stanovování cest k jejich odstraněn
- vede žáka ke spolupráci řešení zadávaných úkolů, zajímá se o názory, náměty a zkušenosti ostatních dětí
Žák
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje
- rozumí různým typům obrazových materiálů, běžně užívaných gest
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a 
kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- nabízí žákovi dostatek příležitostí ke spolupráci ve družstvech
- umožňuje mu aktivně se podílet na tvorbě pravidel, ale i hodnocení jejich dodržování
- vede ho k zodpovědnosti za kvalitu vlastního výkonu v souvislosti se zodpovědností za kvalitu výkonu 
celého družstva (skupiny)
- podporuje aktivity vedoucí k organizaci her a soutěží, dá žákům dostatečný prostor k jejich realizaci
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- umožňuje žákovi vnímat odlišnosti každého člověka a navozuje pocit vlastní zodpovědnosti za péči o své 
zdraví
Žák
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými 
při řešení daného úkolu
Kompetence občanské:
Učitel
- vede žáka k zodpovědnému přístupu k bezpečnosti a péči o zdraví své i zdraví ostatních sportovní aktivity 
a návyky
- směřuje k osvojení zdravého životního stylu a k ochraně životního prostředí
Žák
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních 
lidí
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se 
zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
  a zdraví člověka
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní 
životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní:
Učitel
- důsledně dbá na udržování pořádku a hygieny a dodržování pravidel bezpečnosti při přípravě a používání 
nářadí a náčiní
- nabízí dostatek příležitostí pro srovnání péče o zdraví při pracovní a zájmové činnosti
- nabízí žákovi dostatečný prostor pro uplatnění při realizaci různých činností, organizace práce ve skupině, 
hodnocení práce vlastní i ostatních
- vede žáka povinnosti seznámit se s pravidly a řídit se jimi
Žák
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- používá bezpečně a účinně nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, 
adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
  druhých
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 
přípravy na budoucnost

  

Tělesná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

učí se dodržovat základní pravidla bezpečného chování 
při TV

základní pravidla chování a jednání v prostředí 
sportoviště

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny a povely základní tělovýchovné pojmy, smluvené signály, 
povely, organizace prostoru a činností

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

snaží se podílet na pravidelném pohybovém režimu význam pohybu pro zdraví, délka a intenzita cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

příprava organismu (zahřátí, uklidnění)

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

učí se správné technice průpravných a relaxačních 
cvičení

zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, 
průpravná, kompenzační a relaxační cvičení)

rozvoj základních tělesných schopností a dovedností 
(rychlost, síla, pohyblivost)

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

rozvíjí základní tělesné schopnosti a dovednosti dle 
individuálních schopností a možností

opičí dráhy
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 

používá vhodné oblečení a obutí pro TV hygiena při TV (vhodná obuv, oděv)
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prostorech školy
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

cvičení v příroděTV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

učí se orientovat v terénu
běh v terénu, překonávání přírodních překážek

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

zvládne chůzi na delší vzdálenosti rozvoj základních tělesných schopností a dovedností 
(rychlost, síla, pohyblivost)

cvičení v přírodě
běh v terénu, překonávání přírodních překážek

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se rychle,obratně a vytrvale překonávat přírodní 
překážky

závodivé hry v přírodě

hod do dálky i na cíl (jednoruč vrchní oblouk)TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

nacvičuje správnou techniku hodu vrchním obloukem 
jednoruč nácvik přihrávky jednoruč vrchním obloukem, chytání 

obouruč
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se házet kriketovým míčkem hod kriketovým míčkem do dálky i na cíl

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se chytat míč a zasáhnout cíl hod do dálky i na cíl (jednoruč vrchní oblouk)

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

snaží se zvládnout správný odraz při skoku z místa skok daleký z místa

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

učí se zvládat rychlý i vytrvalostní běh rychlý běh na 50m
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jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

rychlý běh se startem z různých poloh – startovní 
povely (závodivé hry)

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

cvičení na nářadí (lavičky, žebřiny, lana)

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
napodobit jednoduché pohybové činnosti

nápodoba pohybem, estetický pohyb těla

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se koordinovat pohyb s hudbou cvičení s hudbou (aerobic)

nápodoba pohybem, estetický pohyb tělaTV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se udržet správný rytmus chůze
správná chůze, pochod do rytmu

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se přeskočit přes švihadlo podbíhání lana, přeskoky, přeskoky švihadla

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se průpravné cviky pro kotoul nácvik správného sbalení při kotoulu

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

snaží se zvládat kotoul vpřed s dopomocí kotoul vpřed s dopomocí (na žíněnkách )

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

dokáže krátce udržet rovnováhu přechod kladiny

nácvik vybíjenéTV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

zvládá základní činnosti s míčem
soutěživé hry (míčové hry)
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TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

postupně zvládá základní pravidla hry soutěživé hry (míčové hry)

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

zvládá zdravotně zaměřená cvičení zdravotně zaměřená cvičení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému - získávání kladného vztahu ke sportu a pohybu, podporovat radost z pohybu, učit vnímat a 
respektovat své tělo
  

Tělesná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

dokáže dodržovat základní pravidla bezpečného chování 
při TV

základní pravidla chování a jednání v prostředí 
sportoviště

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

podle pokynů dovede zaujmout základní cvičební polohy základní tělových. pojmy, smluvené signály, povely, 
organizace prostoru a činností

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

snaží se podílet na pravidelném pohybovém režimu a 
zlepšovat úroveň své zdatnosti

význam pohybu pro zdraví, délka a intenzita cvičení

příprava organismu (zahřátí, uklidnění)ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

učí se správné technice průpravných a relaxačních 
cvičení zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, 

průpravná, kompenzační a relaxační cvičení)
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

rozvíjí základní tělesné schopnosti a dovednosti dle 
individuálních schopností a možností

rozvoj základních tělesných schopností a dovedností 
(rychlost, síla, pohyblivost)

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

používá vhodné oblečení a obutí pro TV hygiena při TV (vhodná obuv, oděv)
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turistika a pobyt v přírodě - cvičení v příroděTV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

bezpečně se pohybuje v terénu a dokáže odhadnout 
vzdálenosti běh v terénu, překonávání přírodních překážek.

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

rozvíjí svou obratnost a vytrvalost běh v terénu, překonávání přírodních překážek.

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

učí se správný rozběh a odraz při skoku do dálky nácvik skoku do dálky

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

učí se techniku nízkého startu rychlý běh 50m (nízký start), vytrvalostní běh

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

učí se technice hodu kriketovým míčem hod kriketovým míčem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

pohybem dokáže vyjádřit hudbu rytmická chůze, vyjádření hudebních pojmů 
(tiše,hlasitě,pomalu,…)

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

snaží se zvládnout jednoduchá cvičení na nářadí cvičení na nářadí (žebřiny,lavičky..)

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

snaží se zvládat techniku kotoulu vpřed kotoul vpřed

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se odrazu na malé trampolíně trampolína (výskoky s držením, seskoky)

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

dokáže překonat švédskou bednu švédská bedna

přihrávky jednoruč i obouruč (vrchní oblouk )TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

zdokonaluje práci s míčem
obouruč trčením
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hry zaměřené na koulení a chytáníTV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

pracuje s pravidly hry a jejich variacemi
jednoduché hry se základními pravidly

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

plavecký výcvik základní nácvik plaveckého stylu prsa

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 obrazu v zrcadle

jóga pro děti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému - získávání kladného vztahu ke sportu a pohybu, podporovat radost z pohybu, učit vnímat a 
respektovat své tělo
  

Tělesná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

dokáže dodržet základní pravidla bezpečného chování 
při TV

základní pravidla chování a jednání v prostředí 
sportoviště

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

podle pokynů dokáže zaujmout základní cvičební polohy základní tělovýchovné pojmy, smluvené signály, 
povely, organizace prostoru a činností

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

snaží se podílet na pravidelném pohybovém režimu a 
zlepšovat úroveň své zdatnosti

význam pohybu pro zdraví, délka a intenzita cvičení

příprava organismu (zahřátí, uklidnění)ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

učí se správné technice průpravných a relaxačních 
cvičení zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, 
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průpravná, kompenzační a relaxační cvičení)
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

rozvíjí základní tělesné schopnosti a dovednosti dle 
individuálních schopností a možností

rozvoj základních tělesných schopností a dovedností 
(rychlost, síla, pohyblivost)

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

používá vhodné oblečení a obutí pro TV hygiena při TV (vhodná obuv, oděv)

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

učí se orientaci v přírodě a bezpečnému pohybu v 
terénu

turistika a pobyt v přírodě - běh v terénu, překonávání 
přírodních překážek, hod na cíl v terénu, pozorování 
přírody

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

snaží se pracovat s jednoduchými pravidly netradičních 
her

netradiční hry

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

učí se technice rozběhu a odrazu při skoku do dálky skok daleký s rozběhem (měření výkonu)

rychlý běh - 50 m (nízký start)TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

učí se správné technice běhu
překážkový běh na 10 - 20 m

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

učí se správné technice hodu hod kriketovým míčkem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

snaží se rozvíjet svou obratnost překážkové dráhy

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se zvládat opakované přeskoky přes švihadlo cvičení se švihadly - opakované přeskoky jednonož, 
střídnonož, snožmo

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

seznamuje se s jednoduchými tanečními kroky cvičení s hudbou

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 

zlepšuje svou obratnost, rychlost, sílu a rovnováhu cvičení na žebřinách, lavičkách, kladině
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usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

snaží se zvládat kotoul vpřed i vzad kotoul vpřed i vzad

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se správně odrazit i dopadnout při přeskocích průpravná cvičení pro přeskoky (výskoky,seskoky ze 
švédské bedny)

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

snaží se zvládnout správný odraz a dopad trampolína - odraz, výskok, doskok (různé typy skoků - 
nohy skrčit, roznožit)

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se zpevnit tělo pro stoj na rukou průpravná cvičení pro stoj na rukou

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

snaží se zvládnout různé typy přihrávek v klidu i pohybu škola míče - přihrávka jednoruč vrch obloukem, 
obouruč trčením (v klidu i pohybu)

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

snaží se hodit na cíl a zasáhnout jej střelba na koš, branku - míče různých velikostí

nácvik driblingu na místě i v pohybu L i P rukou 
(závodivé hry,slalomové dráhy)

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

snaží se driblovat na místě i v pohybu

jednoduché hry s využitím driblingu
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

snaží se dodržovat základní pravidla hry fotbal,vybíjená

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

plavecký výcvik zdokonalovací nácvik plaveckého stylu prsa a znak

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 obrazu v zrcadle

jóga pro děti
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ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

dokáže sebekriticky posoudit svoje fyzické schopnosti základní pravidla chování a jednání v prostředí 
sportoviště

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc - kolektivní hry, skupinová cvičení, 
podpora a pomoc méně zdatným
  

Tělesná výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

snaží se podílet na pravidelném pohybovém režimu a 
zlepšovat úroveň své zdatnosti

rozvoj základních tělesných schopností a 
dovedností(rychlost, síla, pohyblivost

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

učí se správné technice průpravných a relaxačních 
cvičení, rozvíjí základní tělesné schopnosti a dovednosti 
dle individuálních schopností a možností

zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, 
průpravná, kompenzační a relaxační cvičení

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

význam pohybu pro zdraví, délka a intenzita cvičení, 
příprava organismu (zahřátí, uklidnění)

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

dodržuje základní pravidla bezpečného chování při TV, 
zná vhodné oblečení a obutí pro TV, žák se učí 
zorganizovat cvičební prostor tak, aby ho měl dostatek a 
aby pro něho byl bezpečný, učí se adekvátně reagovat 
na situaci při úrazu spolužáka

hygiena při TV (vhodná obuv, oděv), bezpečnost při 
pohybových činnostech (organizace a bezpečnost při 
cvičení na nářadí a s náčiním), první pomoc

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v uvědomuje si vztahy vlastního těla a prostoru, učí se pohybové hry s šátky, míčky, švihadly a netradičním 
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různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

správně držet tělo náčiním

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

snaží se správně technicky zvládnout kotoul vpřed průpravná cvičení, chůze, sestava, cvičení na lavičkách, 
kladině, cvičení s náčiním a na nářadí, akrobacie, 
kotoul vpřed, roznožka přes nářadí našíř, průpravná 
cvičení – skrčka

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

učí se průpravná cvičení pro přeskok, odraz z můstku průpravná cvičení, chůze, sestava, cvičení na lavičkách, 
kladině, cvičení s náčiním a na nářadí, akrobacie, 
kotoul vpřed, roznožka přes nářadí našíř, průpravná 
cvičení – skrčka

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

hází míčem, nacvičuje správnou techniku chytání míče, 
ovládá různé typy přihrávek.

základy sportovních her, vybíjená, fotbal, 
přehazovaná, průprava na košíkovou, průpravné hry, 
herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, herní 
pravidla
základy sportovních her, vybíjená, fotbal, 
přehazovaná, průprava na košíkovou, průpravné hry, 
herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, herní 
pravidla
organizace při TV, organizace prostoru a činností, 
zásady jednání a chování fair play

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

je schopen účinné spolupráce ve skupině, při hře se 
aktivně zapojuje do jejího průběhu, spolupracuje se 
spoluhráči, seznamuje se s pravidly her, soutěží, závodů

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností, pravidla her, závodů, soutěží, měření a 
posuzování pohybových dovedností výkony, testy, 
zdroje informací o pohybových činnostech

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

dodržuje pravidla pro bezpečný pobyt v přírodě, chová 
se ohleduplně ke spolužákům i jiným účastníkům 
pohybu

turistika a pobyt v přírodě, chůze v terénu, ochrana 
přírody, vycházky a výlety

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

učí se základní tělocvičné názvosloví komunikace v TV, názvosloví, povely, signály

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

seznamuje se s informacemi o pohybových aktivitách a 
sportovních akcích ve škole, v místě bydliště

turistika a pobyt v přírodě, chůze v terénu, ochrana 
přírody, vycházky a výlety

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti dokáže sebekriticky posoudit svoje fyzické schopnosti hygiena při TV (vhodná obuv, oděv), bezpečnost při 
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(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením pohybových činnostech (organizace a bezpečnost při 
cvičení na nářadí a s náčiním), první pomoc

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

zvládá základy atletiky základy atletiky, atletická abeceda, starty, hod, skok, 
běh 50m, 200m, 400m, štafetový běh, vytrvalostní běh

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc - kolektivní hry, skupinová cvičení, 
podpora a pomoc méně zdatným
  

Tělesná výchova 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

podílí se na pravidelném pohybovém režimu a zlepšuje 
úroveň své zdatnosti

význam pohybu pro zdraví, délka a intenzita cvičení

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

učí se správné technice průpravných a relaxačních 
cvičení

příprava organismu, zahřátí, uklidnění

zdravotně zaměřené činnosti , správné držení těla, 
průpravná, kompenzační a relaxační cvičení

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

rozvíjí základní tělesné schopnosti a dovednosti dle 
individuálních schopností a možností

rozvoj základních tělesných schopností a dovedností - 
rychlost, síla, pohyblivost
hygiena při TVTV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
dodržuje základní pravidla bezpečného chování při TV, 
zná vhodné oblečení a obutí pro TV vhodná obuv, oděv
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reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

uvědomuje si vztahy vlastního těla a prostoru (fáze 
pohybu, tanec, sport, pantomima, gesta…)

pohybové hry - s míčky, švihadly a netradičním 
náčiním

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

zdokonaluje správné držení těla zdravotně zaměřené činnosti , správné držení těla, 
průpravná, kompenzační a relaxační cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

snaží se správně technicky zvládnout kotoul vpřed i vzad základy gymnastiky - průpravná cvičení, chůze, 
sestava, cvičení na lavičkách, kladině, cvičení s náčiním 
a na nářadí, akrobacie, kotoul vpřed, vzad, kotoul 
letmo, roznožka přes nářadí našíř, průpravná cvičení - 
skrčka

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

snaží se správně technicky zvládnout přeskok přes 
nářadí,odraz z můstku

základy gymnastiky - průpravná cvičení, chůze, 
sestava, cvičení na lavičkách, kladině, cvičení s náčiním 
a na nářadí, akrobacie, kotoul vpřed, vzad, kotoul 
letmo, roznožka přes nářadí našíř, průpravná cvičení - 
skrčka

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

pohybem těla reaguje na tempo hudby, plynule 
zareaguje na změnu tempa hudby

rytmické a kondiční formy cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zlepšuje svou obratnost, rychlost, sílu a rovnováhu cvičení na žebřinách, lavičkách, kladině

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

zdokonaluje techniku šplhu šplh s přírazem

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

hází míčem jednoruč i obouruč, správná technika 
chytání míče, ovládá různé typy přihrávek (vrchním 
obloukem, trčením obouruč, obouruč nad hlavou, 
autové vhazování), přihraje spoluhráči do pohybu na 
krátkou vzdálenost, dribluje s míčem při chůzi i v 
mírném poklusu

základy sportovních her - vybíjená, fotbal, 
přehazovaná, průprava na košíkovou, průpravné hry, 
herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, herní 
pravidla
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turistika a pobyt v přírodě - chůze v terénu, ochrana 
přírody, vycházky a výlety
cvičení v přírodě

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

dodržuje pravidla pro bezpečný pobyt v přírodě, chová 
se ohleduplně ke spolužákům i jiným účastníkům 
pohybu

zásady jednání a chování fair play
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

učí se základní tělocvičné názvosloví komunikace v TV - názvosloví, povely, signály

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

organizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže organizace při TV - organizace prostoru a činností

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

při hře se aktivně zapojuje do jejího průběhu, 
spolupracuje se spoluhráči

základy sportovních her - vybíjená, fotbal, 
přehazovaná, průprava na košíkovou, průpravné hry, 
herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, herní 
pravidla

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

seznamuje se s pravidly her, soutěží, závodů pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností, pravidla her, závodů, soutěží

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

seznamuje se s informacemi o pohybových aktivitách a 
sportovních akcích ve škole, v místě bydliště

zdroje informací o pohybových činnostech

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

učí se měřit základní pohybové výkony a porovnává je s 
předchozími výsledky a s výkony svých spolužáků

měření a posuzování pohybových dovedností výkony, 
testy
bezpečnost při pohybových činnostech organizace a 
bezpečnost při cvičení na nářadí a s náčiním

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

dodržuje bezpečnost při pohybových činnostech

první pomoc
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

snaží se zvládnout základy gymnastiky základy gymnastiky - průpravná cvičení, chůze, 
sestava, cvičení na lavičkách, kladině, cvičení s náčiním 
a na nářadí, akrobacie, kotoul vpřed, vzad, kotoul 
letmo, roznožka přes nářadí našíř, průpravná cvičení - 
skrčka
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TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

snaží se zvládnout základy atletiky základy atletiky - atletická abeceda, starty, hod, skok, 
běh 50 m, 200 m, 400 m-dívky, 600 m- chlapci, 
štafetový běh, vytrvalostní běh

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 obrazu v zrcadle

jóga pro děti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc - kolektivní hry, skupinová cvičení, 
podpora a pomoc méně zdatným
  

Tělesná výchova 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

správné držení těla

celkové posilování svalového aparátu
cvičení s hudbou
posilování -lavičky
posilování - žebřiny

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

základy rytmické gymnastiky
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonání únavy a předcházení stresovým situacím

správné držení těla
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ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

preventivní pohybová činnost

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

správné zapojení dechu

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

celkové posilování svalového aparátu

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

správné držení těla

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

celkové posilování svalového aparátu

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

rozvoj vytrvalosti

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

posilování -lavičky

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

posilování - žebřiny

rychlostZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

běh 60m, 800m, 1000m, 1500m
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

zvyšování kloubních pohybů

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

preventivní pohybová činnost

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

celkové posilování svalového aparátu
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zatěžovanými svaly
individuální rozcvičení, strečink celého těla
posilování -lavičky

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

posilování - žebřiny
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

zvyšování kloubních pohybů

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

celkové posilování svalového aparátu

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

posilování -lavičky

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

zlepšuje tělesnou zdatnost prostřednictvím 
kompenzačních a relaxačních technik

posilování - žebřiny

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvyšování kloubních pohybů

nácvik přemetu stranou
hrazda - výskok do vzporu
hrazda - sešin a překot vpřed
hrazda - průvlek
přeskok - švédská bedna
přeskok - koza
šplh
kruhy - vis vznesmo
kruhy - nácvik visu střemhlav

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při relaxačních činnostech

orientační běh
předvádí estetické a kondiční formy cvičení správné držení těla
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zvyšování kloubních pohybů
správné zapojení dechu
celkové posilování svalového aparátu
basketbal - driblink P, L
kotoul vpřed, kotoul vzad + ve vazbách
nácvik přemetu stranou
hrazda - výskok do vzporu
hrazda - sešin a překot vpřed
hrazda - průvlek
kruhy - vis vznesmo
kruhy - nácvik visu střemhlav
cvičení s hudbou
základy rytmické gymnastiky

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

celkové posilování svalového aparátu

rozvoj vytrvalosti
sportovní hry
vybíjená - chytání + házení míče
vybíjená - taktika, pohotovost
házená - přihrávka
házená - driblink
přehazovaná - přehození míče
přehazovaná - odehrání
basketbal - driblink P, L
basketbal - nácvik střelby
florbal - vedení míčku
florbal - střelba

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

osvojuje pohybové dovednosti + herní myšlení a taktiku

sálová kopaná
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fotbal
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvyšování kloubních pohybů

celkové posilování svalového aparátu
sportovní hry
pořadová cvičení
kotoul vpřed, kotoul vzad + ve vazbách
švihadla, míče
skok daleký
skok vysoký

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

zvládá pohybové dovednosti a jejich aplikace při hře, 
soutěžích + rekreační činnost

hod kriketovým míčkem
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

individuální rozcvičení, strečink celého těla

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

pořadová cvičení

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

kotoul vpřed, kotoul vzad + ve vazbách

kruhy - nácvik visu střemhlavZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

užívá názvosloví na úrovni cvičence

komunikace v TV (názvosloví)
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

správné držení těla

zvyšování kloubních pohybů
preventivní pohybová činnost
správné zapojení dechu

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

samostatně vede rozcvičení

celkové posilování svalového aparátu
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individuální rozcvičení, strečink celého těla
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

sportovní hry

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

komunikace v TV (názvosloví)

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

aktivní organizace pohybových činností

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

dodržování pravidel fair – play

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

čestné soupeření ve školních podmínkách, uznání kvalit 
soupeře

orientační běh

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

komunikace v TV (názvosloví)

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

aktivní organizace pohybových činností

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

dodržování pravidel fair – play

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

orientační běh

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

pomáhá při organizaci turnajů, soutěží na úrovni školy

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 

rozlišuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, organizátora

sportovní hry
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činnostech
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

vybíjená - chytání + házení míče

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

vybíjená - taktika, pohotovost

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

házená - přihrávka

házená - driblink
přehazovaná - přehození míče
přehazovaná - odehrání
basketbal - driblink P, L
basketbal - nácvik střelby
florbal - vedení míčku
florbal - střelba
sálová kopaná
fotbal
štafeta - nácvik předávky
aktivní organizace pohybových činností

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

dodržování pravidel fair – play
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

správné držení těla

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

preventivní pohybová činnost

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 

morální výchova

sportovní hry
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přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

historie Olympijských her

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

dodržování pravidel fair – play

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

orientační běh

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

známé sportovní osobnosti

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

sportovní hry

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

aktivní organizace pohybových činností

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

dodržování pravidel fair – play

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

orientační běh

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 

řešení problémů
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pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

sportovní hry

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

aktivní organizace pohybových činností

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

orientační běh

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

rozhodovací dovednosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnost vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality) - nové hry, 
úprava pravidel a jejich dodržování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc - kolektivní hry, skupinová cvičení, 
podpora a pomoc méně zdatným

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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Tělesná výchova 6. ročník

Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému - získávání kladného vztahu ke sportu a pohybu, podporovat radost z pohybu, učit vnímat a 
respektovat své tělo
  

Tělesná výchova 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

správné držení těla

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

celkové posilování svalového aparátu

cvičení s hudbou
posilování -lavičky

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

posilování - žebřiny

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

správné držení těla

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

preventivní pohybová činnost

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

správné zapojení dechu

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonání únavy a předcházení stresovým situacím

celkové posilování svalového aparátu
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posilování -lavičky
posilování - žebřiny

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

správné držení těla

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

celkové posilování svalového aparátu

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

rozvoj vytrvalosti

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

posilování -lavičky

posilování - žebřiny
rychlost

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

běh 60m, 800m, 1000m, 1500m
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

zvyšování kloubních pohybů

preventivní pohybová činnost
individuální rozcvičení, strečink celého těla
posilování -lavičky

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

posilování - žebřiny
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

zvyšování kloubních pohybů

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

celkové posilování svalového aparátu

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 

zlepšuje tělesnou zdatnost prostřednictvím 
kompenzačních a relaxačních technik

posilování -lavičky
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související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

posilování - žebřiny

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvyšování kloubních pohybů

kotoul vpřed, kotoul vzad + ve vazbách
nácvik přemetu stranou
hrazda - výskok do vzporu
hrazda - sešin a překot vpřed
hrazda - průvlek
přeskok - švédská bedna
přeskok - koza
šplh
kruhy - vis vznesmo
kruhy - nácvik visu střemhlav

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při relaxačních činnostech

orientační běh
správné držení těla
zvyšování kloubních pohybů
správné zapojení dechu
celkové posilování svalového aparátu
kotoul vpřed, kotoul vzad + ve vazbách
nácvik přemetu stranou
hrazda - výskok do vzporu
hrazda - sešin a překot vpřed
hrazda - průvlek
kruhy - vis vznesmo

předvádí estetické a kondiční formy cvičení

kruhy - nácvik visu střemhlav
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cvičení s hudbou
základy rytmické gymnastiky

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

celkové posilování svalového aparátu

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

rozvoj vytrvalosti

sportovní hry
vybíjená - chytání + házení míče
vybíjená - taktika, pohotovost
házená - přihrávka
házená - driblink
přehazovaná - přehození míče
přehazovaná - odehrání
basketbal - driblink P, L
basketbal - nácvik střelby
florbal - vedení míčku
florbal - střelba
sálová kopaná

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

osvojuje pohybové dovednosti + herní myšlení a taktiku

fotbal
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvyšování kloubních pohybů

celkové posilování svalového aparátu
sportovní hry
pořadová cvičení
kotoul vpřed, kotoul vzad + ve vazbách

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

zvládá pohybové dovednosti a jejich aplikace při hře, 
soutěžích + rekreační činnost

švihadla, míče
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skok daleký
skok vysoký
hod kriketovým míčkem

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

zvyšování kloubních pohybů

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

celkové posilování svalového aparátu

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

individuální rozcvičení, strečink celého těla

sportovní hry
pořadová cvičení
kotoul vpřed, kotoul vzad + ve vazbách
nácvik přemetu stranou
kruhy - nácvik visu střemhlav
skok daleký
skok vysoký
hod kriketovým míčkem

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

užívá názvosloví na úrovni cvičence

komunikace v TV (názvosloví)
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

správné držení těla

zvyšování kloubních pohybů
preventivní pohybová činnost
správné zapojení dechu
celkové posilování svalového aparátu

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

samostatně vede rozcvičení

individuální rozcvičení, strečink celého těla
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

čestné soupeření ve školních podmínkách, uznání kvalit 
soupeře

sportovní hry
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handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

komunikace v TV (názvosloví)

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

aktivní organizace pohybových činností

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

dodržování pravidel fair – play

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

orientační běh

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

komunikace v TV (názvosloví)

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

aktivní organizace pohybových činností

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dodržování pravidel fair – play

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

orientační běh

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

pomáhá při organizaci turnajů, soutěží na úrovni školy

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

rozlišuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, organizátora

sportovní hry
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TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

vybíjená - chytání + házení míče

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

vybíjená - taktika, pohotovost

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

házená - přihrávka

házená - driblink
přehazovaná - přehození míče
přehazovaná - odehrání
basketbal - driblink P, L
basketbal - nácvik střelby
florbal - vedení míčku
florbal - střelba
sálová kopaná
fotbal
štafeta - nácvik předávky
dodržování pravidel fair – play

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

orientační běh
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

správné držení těla

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

preventivní pohybová činnost

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

morální výchova

sportovní hry



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

370

Tělesná výchova 7. ročník

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

historie Olympijských her

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

aktivní organizace pohybových činností

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

dodržování pravidel fair – play

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

známé sportovní osobnosti

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

sportovní hry

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

aktivní organizace pohybových činností

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

dodržování pravidel fair – play

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

řešení problémů

orientační běh

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

rozhodovací dovednosti sportovní hry
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TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

aktivní organizace pohybových činností

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

orientační běh

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému - získávání kladného vztahu ke sportu a pohybu, podporovat radost z pohybu, učit vnímat a 
respektovat své tělo

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnost vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality) - nové hry, 
úprava pravidel a jejich dodržování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc - kolektivní hry, skupinová cvičení, 
podpora a pomoc méně zdatným
  

Tělesná výchova 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

posilování svalového aparátu

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

reakce těla na zhoršené podmínky, úprava 
pohybových aktivit

pořadová cvičení
posilovací cvičení
kompenzační cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

samostatné využívání kompenzační a relaxační techniky 
k regeneraci a překonání únavy

posilování - lavičky, žebřiny, guma
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

posilování svalového aparátu

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

individuální rozcvičení, strečink

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

sportovní hry

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

strečinková cvičení
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TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

cvičení s hudbou

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

aerobik

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

individuální rozcvičení, strečink

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

strečinková cvičení

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

samostatně se připraví před pohybovou činností

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

sportovní hry

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

pořadová cvičení

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 

schopnost upravit pohybovou aktivitu vzhledem ke 
sportovním možnostem, prostředí

posilovací cvičení
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ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

závod družstev i jednotlivců

sportovní hry
házená - trojtakt, střelba, přihrávka, dribling
basketbal- dvojtakt, střelba z výskoku, osobní a zónová 
obrana, řízení hry
volejbal - přihrávka vrchem a spodem, podání vrchem 
a spodem, nácvik útoku
sálová kopaná
fotbal
rychlé běhy,60m,nácvik startu

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

získané dovednosti aplikuje ve hře a soutěžích

stupňované rovinky
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běh 600m, 800m,1000m, 1500m
skok daleký
skok vysoký
hod kriketovým míčkem
vrh koulí
štafety
doplňkové sportovní hry
florbal

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

sportovní hry

házená - trojtakt, střelba, přihrávka, dribling
basketbal- dvojtakt, střelba z výskoku, osobní a zónová 
obrana, řízení hry
volejbal - přihrávka vrchem a spodem, podání vrchem 
a spodem, nácvik útoku
sálová kopaná
fotbal
cvičení s hudbou
aerobik
přeskok - švédská bedna (kotoulové vazby)
přeskok - koza (skrčka, roznožka)
kotouly
stoj na hlavě, na rukou
přemet stranou
kotoulové vazby
hrazda - vzpor na rukách, překot vpřed, výmyk, 
přešvihy
kruhy - překoty, visy

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

osvojuje si pohybové dovednosti, využívá je při 
soutěžích

kladina - chůze, obrat, obrat ve dřepu, váha, 
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poskok,seskok roznožkou
šplh
rychlé běhy,60m,nácvik startu
stupňované rovinky
běh 600m, 800m,1000m, 1500m
skok daleký
skok vysoký
hod kriketovým míčkem
vrh koulí
štafety
doplňkové sportovní hry
florbal

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

posilování svalového aparátu

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

individuální rozcvičení, strečink

reakce těla na zhoršené podmínky, úprava 
pohybových aktivit
sportovní hry

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

získané sportovní návyky využívá při hře a soutěžích

relaxace
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

posilování svalového aparátu

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

posiluje pohybový aparát

posilovací cvičení
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

úpoly - přetahy, přetlaky, sebeobranaTV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

komunikace v TV (názvosloví)

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

závod družstev i jednotlivců

sportovní hry
relaxace
doplňkové sportovní hry
komunikace v TV (názvosloví)
rozhodcovská činnost

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při relaxačních činnostech

postupně přebírání organizačních a hodnotících úkolů
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

sportovní hry

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

komunikace v TV (názvosloví)

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

organizace sportovních her

rozhodcovská činnost
přesná měření

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

posuzuje své osvojené pohybové činnosti a jejich využití

postupně přebírání organizačních a hodnotících úkolů
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

samostatně si připraví hodinu zaměřenou na 
posilování,usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, volí 
vhodný rozvojový program

posilování svalového aparátu
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TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

posilovací cvičení

posilování - lavičky, žebřiny, guma
komunikace v TV (názvosloví)

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

postupně přebírání organizačních a hodnotících úkolů
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

komunikace v TV (názvosloví)

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

historie OH

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

organizace sportovních her

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

rozhodcovská činnost

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

přesná měření

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

získané dovednosti využívá při účasti na sportovních 
soutěžích (rozhodčí, organizace)
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

sportovní hry

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

komunikace v TV (názvosloví)

historie OHTV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

orientuje se v nových sportovních disciplínách

organizace sportovních her
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnost vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality) - nové hry, 
úprava pravidel a jejich dodržování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému - získávání kladného vztahu ke sportu a pohybu, podporovat radost z pohybu, učit vnímat a 
respektovat své tělo

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc - kolektivní hry, skupinová cvičení, 
podpora a pomoc méně zdatným
  

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-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 

samostatné využívání kompenzační a relaxační techniky 
k regeneraci a překonání únavy

správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů
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zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

posilování svalového aparátu

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

reakce těla na zhoršené podmínky, úprava 
pohybových aktivit

pořadová cvičení
posilovací cvičení
kompenzační cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

posilování - lavičky, žebřiny, guma
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

posilování svalového aparátu

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

individuální rozcvičení, strečink

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

sportovní hry

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

strečinková cvičení

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

cvičení s hudbou

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

aerobik
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ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

individuální rozcvičení, strečink

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

strečinková cvičení

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

samostatně se připraví před pohybovou činností

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

sportovní hry

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

pořadová cvičení

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

schopnost upravit pohybovou aktivitu vzhledem ke 
sportovním možnostem, prostředí

posilovací cvičení
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

závod družstev i jednotlivců

sportovní hry
házená - trojtakt, střelba, přihrávka, dribling
basketbal- dvojtakt, střelba z výskoku, osobní a zónová 
obrana, řízení hry
volejbal - přihrávka vrchem a spodem, podání vrchem 
a spodem, nácvik útoku
sálová kopaná
fotbal
rychlé běhy,60m,nácvik startu
stupňované rovinky
běh 600m, 800m,1000m, 1500m
skok daleký
skok vysoký
hod kriketovým míčkem
vrh koulí
štafety
doplňkové sportovní hry

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

získané dovednosti aplikuje ve hře a soutěžích

florbal
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

sportovní hry

házená - trojtakt, střelba, přihrávka, dribling
basketbal- dvojtakt, střelba z výskoku, osobní a zónová 
obrana, řízení hry
volejbal - přihrávka vrchem a spodem, podání vrchem 
a spodem, nácvik útoku
sálová kopaná
fotbal
cvičení s hudbou
aerobik
přeskok - švédská bedna (kotoulové vazby)
přeskok - koza (skrčka, roznožka)
kotouly
stoj na hlavě, na rukou
přemet stranou
kotoulové vazby
hrazda - vzpor na rukách, překot vpřed, výmyk, 
přešvihy
kruhy - překoty, visy
kladina - chůze, obrat, obrat ve dřepu, váha, 
poskok,seskok roznožkou
šplh
rychlé běhy,60m,nácvik startu
stupňované rovinky
běh 600m, 800m,1000m, 1500m
skok daleký
skok vysoký

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

osvojuje si pohybové dovednosti, využívá je při 
soutěžích

hod kriketovým míčkem
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vrh koulí
štafety
doplňkové sportovní hry
florbal

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

posilování svalového aparátu

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

individuální rozcvičení, strečink

reakce těla na zhoršené podmínky, úprava 
pohybových aktivit
sportovní hry

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

získané sportovní návyky využívá při hře a soutěžích

relaxace
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

posilování svalového aparátu

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

posilovací cvičení

úpoly - přetahy, přetlaky, sebeobranaTV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

posiluje pohybový aparát

komunikace v TV (názvosloví)

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

závod družstev i jednotlivců

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při relaxačních činnostech

sportovní hry
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štafety
relaxace
florbal
rozhodcovská činnost

taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

postupně přebírání organizačních a hodnotících úkolů
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

sportovní hry

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

komunikace v TV (názvosloví)

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

organizace sportovních her

rozhodcovská činnost
přesná měření

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

posuzuje své osvojené pohybové činnosti a jejich využití

postupně přebírání organizačních a hodnotících úkolů
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

posilování svalového aparátu

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

posilovací cvičení

posilování - lavičky, žebřiny, guma
komunikace v TV (názvosloví)

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

samostatně si připraví hodinu zaměřenou na 
posilování,usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, volí 
vhodný rozvojový program

postupně přebírání organizačních a hodnotících úkolů
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

získané dovednosti využívá při účasti na sportovních 
soutěžích (rozhodčí, organizace)

komunikace v TV (názvosloví)
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TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

historie OH

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

organizace sportovních her

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

rozhodcovská činnost

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

přesná měření

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

sportovní hry

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

komunikace v TV (názvosloví)

historie OHTV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

orientuje se v nových sportovních disciplínách

organizace sportovních her
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnost vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality) - nové hry, 
úprava pravidel a jejich dodržování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému - získávání kladného vztahu ke sportu a pohybu, podporovat radost z pohybu, učit vnímat a 
respektovat své tělo

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc - kolektivní hry, skupinová cvičení, 
podpora a pomoc méně zdatným
   

5.19 Pracovní činnosti

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

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen samostatně v 1. – 9 . ročníku. V 1. – 3. ročníku lze 

realizovat výuku ve dvouhodinovém bloku týdně v kombinaci s výtvarnou výchovou.
1. stupeň
Tento předmět zahrnuje obsáhlý rejstřík pracovních činností i technologií. Vzdělávací obsah vzdělávacího 
oboru je členěn do jednotlivých tématických okruhů:
- práce s drobným materiálem
- konstrukční činnosti
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Název předmětu Pracovní činnosti
- pěstitelské práce
- příprava pokrmů
- práce na počítači
2. stupeň
Obsah předmětu je rozdělen na:
1. Příprava pokrmů
2. Provoz a údržba domácnosti
3. Práce s technickými materiály
4. Pěstitelství, chovatelství
5. Svět práce (volba povolání)
Pracovní činnosti v žácích rozvíjejí základní uživatelské dovednosti a napomáhají k formování jejich profesní 
orientace. Žáci se učí pracovat s různými materiály a tímto si osvojují konkrétní dovednosti. Upevňují si 
návyky hygieny práce, seznamují se se zásadami bezpečnosti práce a jsou vedeni k jejich dodržování. 
Zásady bezpečnosti a hygieny práce jsou uvedeny na začátku vzdělávacího programu jednotlivých ročníků.
Předmět využívá metod a forem práce založených na žákovské spolupráci (kooperativní učení, práce ve 
dvojicích), rozvíjí vzájemné učení na základě prezentace vlastních postupů a výrobků, zpracování informací 
a uplatnění znalostí i dovedností z ostatních předmětů. Pro realizaci pracovních činností slouží také 
projektové dny a exkurze.
Žák je hodnocen v průběhu celého pracovního procesu. Hodnocení zahrnuje schopnosti zpracovat 
informace, spolupracovat v týmu či dvojici, dovést činnost k finálnímu výrobku a prezentovat jej. Zároveň 
jsou zohledňovány individuální schopnosti žáka i aplikace již získaných dovedností či vědomostí.
Koncepce vzdělávací oblasti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přichází do kontaktu s 
lidskou činností a technikou.

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

Disponibilní časová dotace: 2. stupeň (6. - 9. třída) - 1 hodina v 6. ročníku

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:
Učitel
- střídá různé metody a formy práce
- poskytuje žákům prostor pro samostatnou práci i práci ve skupinách
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Název předmětu Pracovní činnosti
- klade důraz na sebehodnocení
- podílí se na tvorbě kriterií pro hodnocení
- zařazuje projektové vyučování
- vytváří prostor, koordinuje a řídí proces experimentování
- klade důraz na výsledky vlastního pozorování, vede k porovnávání
Žák
- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní 
učení
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení a propojení
- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává
- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- vytváří podmínky pro samostatnou i týmovou práci
- dbá na dodržování a respektování pravidel
- průběžně kontroluje řešení
- povzbuzuje, chválí, pomáhá, poukazuje na možné komplikace
- zadává adekvátní úkoly
- pozoruje činnost žáka a usměrňuje ji vzhledem k individuálním schopnostem jedince
- vede k prezentaci výsledků
Žák
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém
- vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky
- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
Kompetence komunikativní:
Učitel
- umožní žákovi vyjádřit své myšlenky
- zařazuje skupinovou práci a prezentaci výsledků
Žák
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje
- rozumí různým typům obrazových materiálů, běžně užívaných gest
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- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a 
kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- zařazuje práci ve skupině, navozuje příznivou atmosféru pro spolupráci
- vhodným způsobem motivuje
- srozumitelně stanovuje cíle a očekávané výstupy
- oceňuje vykonanou práci podle předem stanovených kritérií
Žák
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými 
při řešení daného úkolu
Kompetence občanské:
Učitel
- vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů
- dbá na dodržování stanovených pravidel, sám je příkladem
- podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a 
ocenění našich tradic
Žák
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se 
zodpovědně v krizových situacích
- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní 
životní prostředí
Kompetence pracovní:
Učitel
- seznámí žáky s bezpečnostními pravidly a dohlíží na jejich dodržování
- demonstruje rizika vzniku úrazu, upozorňuje na nebezpečí



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

391

Název předmětu Pracovní činnosti
- poučuje žáka o bezpečnosti a ochraně zdraví při jednotlivých aktivitách
Žák
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví
  i zdraví druhých
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 
přípravy na budoucnost

  

Pracovní činnosti 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

volí vhodné pomůcky a nástroje osvojování si základů bezpečnosti a hygieny práce

vytváření návyku organizace a plánování práceČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

dbá na pořádek na pracovním místě a respektuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce osvojování si základů bezpečnosti a hygieny práce

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vyrábí přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
různé výrobky z daného materiálu

stříhání, lepení, práce s vlnou

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

učí se vystřihovat a vytrhávat různé tvary stříhání, lepení, práce s vlnou

stříhání, ohýbání, spojování, navlékání, slepováníČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

pracuje s jednoduchými pomůckami a nástroji dle svých 
možností překládání, trhání, skládání, stříhání, slepování, 

nalepování
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

dle svých možností pracuje s různými druhy textilií stříhání, lepení, práce s vlnou



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

392

Pracovní činnosti 1. ročník

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

ovládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicí

práce se stavebnicí

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pozorování rostlin, péče o nenáročné pokojové rostliny ošetřování pokojových rostlin, zalévání
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

orientuje se v dodržování jednoduchých lidových zvyků 
a obyčejů

lidové zvyky,tradice a obyčeje - lidová řemesla

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy učí se pracovat podle jednoduchého návodu práce s jednoduchým návodem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
  

Pracovní činnosti 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

volí vhodné pomůcky a nástroje volí vhodné pomůcky a nástroje

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

dbá na pořádek na pracovním místě a respektuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vyrábí jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů

tradiční i netradiční materiály

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
různé výrobky z daného materiálu

tradiční i netradiční materiály

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a podle předlohy slovní návod a předloha
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

zvládá dle svých možností šití jednoduchých stehů navlečení nitě do jehly, uzlík, seznámení s ručními 
pracemi, bezpečné chování
seznámení se s návodem a předlohami stavebniceČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicemi
zvládá podle svých schopností a dovedností práci se 
stavebnicí sestavování modelů dle předlohy i podle představy



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

393

Pracovní činnosti 2. ročník

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

provádí se stavebnicemi jednoduchou montáž a 
demontáž

montáž , demontáž a údržba stavebnic

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

pozoruje rostliny, zaznamenává a hodnotí výsledků 
pozorování

ošetřování pokojových rostlin, zalévání, kypření, 
rosení, rozmnožování

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny péče o nenáročné pokojové rostliny ošetřování pokojových rostlin, zalévání, kypření, 
rosení, rozmnožování

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování orientuje se v základním vybavení kuchyně stolování a správné návyky, prostírání stolu, prvky při 
úpravě stolu

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování, dodržuje pravidla 
společenského chování

stolování a správné návyky, prostírání stolu, prvky při 
úpravě stolu

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

orientuje se v dodržování jednoduchých lidových zvyků 
a obyčejů

lidové zvyky, tradice a obyčeje - lidová řemesla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

dobrá organizace času
  

Pracovní činnosti 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci základy bezpečnosti a hygieny práce

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

udržuje pořádek na pracovním místě příprava svého pracovního místa

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

provádí přiměřené praktické činnosti stříhání, ohýbání, propichování, navlékání svazování, 
lisování
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Pracovní činnosti 3. ročník

určování vlastností materiálu (barva, tvar, povrch)ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

jednoduchými postupy tvoří různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů rozlišování přírodních a technických materiálů (dřívka, 

špejle, drátky, hadříky, krabičky, papír, provázky, 
korek, sláma, listy, šišky, větvičky, plody, …)
překládání, stříhání, skládání, trhání, nalepování, 
slepování – jednoduché tvary, skládanky, 
vystřihovánky

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy učí se pracovat podle slovního návodu a předlohy

slovní návod a předloha
rozlišování textilií (bavlněné, lněné, hedvábné, vlněné, 
rozlišování líce a rubu)
odměření a navlečení nitě do jehly

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

dle svých možností zvládá šití jednoduchých stehů

šití předním a zadním stehem
seznámení se s návodem a předlohami stavebniceČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicemi
podle svých schopností a dovedností zvládá práci se 
stavebnicí sestavování modelů podle jednoduché předlohy i 

podle představy z jednoduchých stavebnic
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

provádí jednoduchou montáž a demontáž montáž, demontáž a údržba modelů

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody ošetřování pokojových rostlin, zalévání, kypření, 
rosení, rozmnožování

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

učí se zaznamenat a zhodnotit výsledky pozorování jednoduché pokusy

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování učí se připravit tabuli pro jednoduché stolování jednoduchá úprava stolu
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování dodržuje vhodné chování při stolování pravidla správného stolování
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

orientuje se v dodržování jednoduchých lidových zvyků 
a obyčejů

lidové zvyky, tradice a obyčeje - lidová řemesla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

porovnání rozdílů vesnice a města
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Pracovní činnosti 4. 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
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy práce s drobným materiálem, vlastnosti různých 

materiálů: přírodniny, modelovací hmota, papír, 
karton, textil, drát, fólie aj.
ukázky netradičních pracovních postupů funkce a 
využití

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

pracuje podle slovního návodu nebo samostatně podle 
předlohy a náčrtu

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

provádí jednoduchou montáž a demontáž konstrukční činnosti, stavebnice (plošné, prostorové, 
konstrukční), sestavování modelů, práce s návodem, 
předlohou, jednoduchým náčrtem

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin, příprava pokrmůČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm učí se samostatně připravovat jednoduché pokrmy
zdravý životní styl

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování seznamuje se s pravidly správného stolování a 
společenského chování

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování, chování ve školní jídelně

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

samostatně nebo ve skupině vede pěstitelské pokusy a 
pozorování

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny provádí jednoduché pěstitelské činnosti, učí se 
ošetřovat a pěstovat podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

lidové zvyky, tradice, řemeslaČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

vybírá vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
pracovní pomůcky a nástroje

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

pěstování pokojových rostlin základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její 
zpracování, výživa rostlin, osivo

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady bezpečnosti při práci základy bezpečnosti a hygieny práce
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Pracovní činnosti 4. ročník

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

příprava pracovního místa

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení
  

Pracovní činnosti 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

zvládá jednoduché úkony první pomoci, je schopen 
přivolat lékařskou pomoc

základy bezpečnosti a hygieny práce

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
různé předměty z daného materiálu

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým využívá prvky lidových tradic (Vánoce, Velikonoce) lidové zvyky, tradice, řemesla
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Pracovní činnosti 5. ročník

materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

pracuje s různými pomůckami, nástroji a náčiním 
vzhledem k použitému materiálu

pracovní pomůcky a nástroje funkce a využití

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

provádí jednoduchou montáž a demontáž stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), 
sestavování modelů

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

postupuje podle slovního návodu, předlohy a 
jednoduchého náčrtu

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její 
zpracování, výživa rostlin
pěstování rostlin ze semen v místnosti, (okrasné 
rostliny, léčivky, koření)

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

učí se ošetřovat a pěstovat podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

pěstování pokojových rostlin
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

vybírá vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně zná základní vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm učí se samostatně připravovat jednoduché pokrmy výběr, nákup a skladování potravin
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

seznamuje se s pravidly správného stolování a 
společenského chování

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

pozoruje přírodu rostliny jedovaté, drogy, alergie na rostliny

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení
  

Pracovní činnosti 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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ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

orientuje se v základním vybavení kuchyně, dokáže 
používat základní kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče

kuchyně – základní vybavení, potraviny – výběr, 
nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování 
jídelníčku

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

dokáže samostaně připravit jednoduché pokrmy v 
souladu se zásadou zdravé výživy

příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, 
základní způsoby tepelné úpravy, základní postupy při 
přípravě pokrmů a nápojů, zásady správné výživy

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

dodržuje pravidla správného stolování a pravidla 
společenského chování a obsluhy u skolu

úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, 
obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v 
rodině, zdobné prvky a květiny na stole

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

udržuje pořádek a čistolu pracovních ploch, dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce, umí poskytnout 
první pomoc při úrazech v kuchyni

udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 
provozu, PP při úrazech v kuchyni

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

posoudí základní vlastnosti dřeva, plastů, kovů,
rozpozná základní druhy dřeva,
vybere vhodný materiál a nářadí pro zpracování 
jednoduchého výrobku,
spojí dřevo lepením a hřebíky, vybere jejich vhodnou 
velikost

dřevo, plasty, kovy - základní vlasnosti, druhy dřeva 
spojování lepením a hřebíky

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost stanoví pracovní postup pro práci na jednoduchém 
výrobku

stanovení pracovního postupu

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

přečte jednoduchý technický náčrtek a výkres, udělá 
jednoduchý náčrt podle předlohy, včetně jednoduchého 
kótování

technický náčrt a výkres, kótování

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

respektuje pravidla bezpečnosti práce s nástroji samostatná práce s ručním nářadím

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

vyrábí výrobek podle zadání, instruktáže a 
jednoduchého výkresu

práce na výrobcích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

odpady a hospodaření s odpady
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí)
  

Pracovní činnosti 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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

v praxi uplatňuje zásady zakotené v řádu školní dílny
respektuje pravidla bezpečnosti práce

text rádu školní dílny, pravidla první pomoci při 
poranění, pravidla bezpečnosti práce s jednotlivými 
nástroji

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

provádí přiměřené praktické činnosti s daným 
materiálem, používá vhodné pracovní pomůcky, 
nástroje, rozeznává základní nářadí pro opracování 
daných materiálů

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

provádí podélný a šikmý řez dřeva, orýsování, vrtání, 
dlabání, broušení dřeva
zvládá opracovávat materiál dle slovního návodu, 
demonstrační ukázky pracovního postupu a technického 
výkresu

práce na výrobcích

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

čte jednoduchý technický výkres, orientuje se v něm, 
zhotovuje vlastní náčrty výrobku, kótuje

technické náčrty a výkresy, nárys, půdorys a bokorys

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

zpracuje, zjistí, vyhledá informace a daná témata 
zpracuje formou referátu

úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, 
technika a životní prostředí, technika a volný čas, 
tradice a řemesla

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

umí poskytnout první pomoc při úrazu, včetně úrazu 
elektrickým proudem a dodržuje bezpečností a 
hygienická pravidla

hygiena a bezpečnost práce, úrazy v domácnosti, 
prevence úrazů, první pomoc u běžných úrazů

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, - správně zachází s pomůckami, nástroji a zařízeními a údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, 
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nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

provádí jejich údržbu prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a 
jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

dokáže provést drobnou domácí údržbu údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, 
prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a 
jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

orientuje se v jednotlivých operace platebního styku a 
domácího účetnictví

rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a 
bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti
údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, 
prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a 
jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

provádí jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti, orientuje se v návodech k 
obsluze běžných domácích spotřebičů

Elektrotechnika v domácnosti - el. instalace - el. 
spotřebiče, elektrotechnika, sdělovací technika - 
nebezpečí úrazu el. proudem

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost sestaví pracovní postup pro vytvoření složitějšího 
výrobku

stanovení podrobného pracovního postupu

  

Pracovní činnosti 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje 
technolog. kázeň, umí poskytnout první pomoc při 
úrazu,
provádí přiměřené praktické zpracování půdy, 
rozeznává jednotlivé druhy nářadí, správně zachází s 
nářadím včetně údržby

základní podmínky pro pěstování – půda a její 
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 

rozezná základní druhy osiva a sadby, vytváří vhodné 
podmínky pro pěstování zeleniny a dodržuje základní 
zásady při pěstování vybraných druhů zeleniny

zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady 
pěstování; pěstování vybraných druhů zeleniny
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provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

zvládá jednoduché pracovní postupy na zahradě při 
pěstování ovocných i léčivých rostlin, správně zachází s 
pomůckami a nářadím, včetně jejich údržby

ovocné rostliny – druhy, způsob pěstování, uskladnění 
a zpracování

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

orientuje se v problematice vztahu rostlin a zdraví 
člověka

léčivé rostliny, koření – pěstování vybraných rostlin, 
rostliny a zdraví člověka, jedovaté rostliny, rostliny 
jako droga, alergie.

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

umí pěstovat a ošetřovat pokojové květiny a využívat 
květin v interiéru, zvládá jednoduché pracovní postupy 
na zahradě při pěstování okrasných rostlin

okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových 
květin, květina v interiéru a exteriéru, řez a 
jednoduchá vazba a úprava květin, pěstování 
vybraných druhů okrasných dřevin a květin

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

prokazuje základní znalosti o chovu drobných zvířat, o 
podmínkách a hygieně bezpečnosti chovu, umí 
poskytovat první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty

chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky 
chovu, hygiena a bezpečnost chovu; kontakt se 
známými a neznámými zvířaty

volba profesní orientace – základní principy 
sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a 
zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, 
sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

zjišťuje, odhadne a zhodnotí své možnosti při 
rozhodování o volbě povolání

informační základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání poradenských 
služeb

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

vyhledá, najde a zapíše profesní informace s využitím 
poradenských služeb

informační základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání poradenských 
služeb

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

posoudí materiály z hlediska jejich základních vlastností
pracuje se základními nástroji
uvede způsoby průmyslového zpracování plastů a 
možnost likvidace plastů jako odpadu

základní materiály a jejich vlastnosti, spojování dřeva 
průmyslové zpracování plastů, problémy likvidace 
plastů
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ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost stanoví pracovní postup pro vytvoření složitějšího 
výrobku

stanovení podrobného pracovního postupu výrobku a 
jeho částí

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

narýsuje výkres výrobku podle předlohy čtení a rýsování výrobku

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

v praxi uplatňuje zásady zakotvené v řádu školní dílny
respektuje pravidla bezpečnosti práce s nástroji

text řádu školní dílny, pravidla první pomoci při 
poranění pravidla bezpečnosti práce s nářadím

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

vyrobí složitější výrobek podle zadání a instruktáže a 
výkresu

práce na výrobcích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

lidské sídlo vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podminky)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

zemědělstí a životní prostředí,
  

Pracovní činnosti 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

orientuje se v náplni učebních a studijních oborů, 
zjišťuje pomocí internetu požadavky přijímacího řízení, 
využívá informací poradenských služeb pro možnosti 
vzdělávání

možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních 
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby, 
vzdělávací soustava ČR

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

vytváří si základní představu o pracovních činnostech 
vybraných profesí, zjišťuje kvalifikační, zdravotní a 
osobnostní požadavky

trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních 
prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy 
pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní 
a osobnostní;rovnost příležitostí na trhu práce, 
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nezaměstnanost, úřady práce
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

popíše druhy a strukturu organizací, má nejzákladnější 
představu o možnostech a podmínkách drobného 
podnikání

podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější 
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

prokazuje přehled o pracovních příležitostech, 
způsobech hledání zaměstnání a problémech 
nezaměstnanosti, píše životopis a snaží se prezentovat 
svojí osobu při hraných pohovorech u zaměstnavatele

zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), 
způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele, práva a povinnosti 
zaměstnanců a zaměstnavatelů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

zdravé a vyrovnané sebepojetí
   

5.20 Volitelné předměty
5.20.1 Informatika

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

Celkem

1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
Volitelný Volitelný   Volitelný Volitelný Volitelný

  

Název předmětu Informatika
Oblast
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Název předmětu Informatika
Charakteristika předmětu

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

Vyučuje se jako volitelný předmět v 7. - 9. ročníku jednu hodinu týdně.

Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:

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

Kompetence pracovní:
  

Informatika 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
- konkrétně začíná a ukončuje svou práci na počítači postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do sítě a 

odhlášení ze sítě
- vysvětlí význam pojmu hardware HARDWARE - základní jednotka - procesor, pevný disk, 

operační paměť (RAM), základní deska, zdroj, 
mechaniky (disketová, CD, DVD), karty (grafická, 
zvuková, síťová) - jednotky výkonu procesoru (Hz) a 
kapacit pamětí (B) a jejich násobky (kB, MB, GB, TB) - 
periferie - vstupní zařízení - klávesnice, myš, scanner, 
digitální fotoaparát - výstupní zařízení - monitor, 
tiskárna, reproduktory
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- pozná, pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a 
zařízení počítače a vysvětlí jejich funkci

HARDWARE - základní jednotka - procesor, pevný disk, 
operační paměť (RAM), základní deska, zdroj, 
mechaniky (disketová, CD, DVD), karty (grafická, 
zvuková, síťová) - jednotky výkonu procesoru (Hz) a 
kapacit pamětí (B) a jejich násobky (kB, MB, GB, TB) - 
periferie - vstupní zařízení - klávesnice, myš, scanner, 
digitální fotoaparát - výstupní zařízení - monitor, 
tiskárna, reproduktory

- programy, které zná, umí zařadit do příslušné skupiny 
(podskupiny)
- dokáže vysvětlit, k čemu která skupina (podskupina) 
programů slouží

SOFTWARE - operační systémy - aplikace (textové 
editory, grafické editory, výukové programy, 
komunikační programy,...) - antivirové programy - 
komprimační programy

- orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a 
síťové disky
- dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, 
přejmenovat je,
zkopírovat či přesunout, případně je odstranit

práce se složkami a soubory: - pojmy - disk (logický), 
složka (adresář), soubor - postupy vytvoření, 
přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění složky 
či souboru včetně variant (menu, myš, klávesové 
zkratky)

- v některém z textových editorů dokáže otevřít 
existující soubor,
upravit vlastnosti písma a odstavce, případně
vložit obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístit jej v 
textu

textové editory: - uložení, otevření souboru - pohyb v 
dokumentu (klávesnice, myš) - označení části textu do 
bloku (klávesnice, myš) - kopírování, přesun částí textu 
- psaní, oprava textu (velikost písma s diakritikou, další 
znaky) - formát písma a odstavce (menu, panel 
nástrojů) - vložení obrázku - klipart, WordArt, 
automatické tvary - formát obrázku - velikost, barvy a 
čáry, výplň, ohraničení - vložení obrázku ze souboru - 
ohraničení, obtékaní - tvorba tabulek včetně úpravy 
jejich vzhledu, pojmy buňka, sloupec, řada

- dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, 
případně pod jiným názvem
- z obrázků dokáže ve Wordu vytvořit jednoduchý plakát
- dokáže vytvořit tabulku, upravit její vzhled, vyplnit jí 
daty (text, čísla) nebo obrázky

textové editory: - uložení, otevření souboru - pohyb v 
dokumentu (klávesnice, myš) - označení části textu do 
bloku (klávesnice, myš) - kopírování, přesun částí textu 
- psaní, oprava textu (velikost písma s diakritikou, další 
znaky) - formát písma a odstavce (menu, panel 
nástrojů) - vložení obrázku - klipart, WordArt, 
automatické tvary - formát obrázku - velikost, barvy a 
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čáry, výplň, ohraničení - vložení obrázku ze souboru - 
ohraničení, obtékaní - tvorba tabulek včetně úpravy 
jejich vzhledu, pojmy buňka, sloupec, řada
grafické editory (Malování, ZonerCallisto) - pojem, co 
to je - panel nástrojů - pohyb v grafickém editoru 
(myš) - vložení obrázku, textu

- dokáže uložit soubor
- orientuje se v programu malování
- dokáže vložit obrázek a text

grafika - práce se scannerem - formáty grafických dat - 
pojmy - jas, kontrast, rozlišení, bitmapa, rastr - úprava 
obrázku v grafickém editoru
grafika - práce se scannerem - formáty grafických dat - 
pojmy - jas, kontrast, rozlišení, bitmapa, rastr - úprava 
obrázku v grafickém editoru

- dokáže naskenovat obrázek, uložit jej ve vhodném 
formátu dat
- v grafickém editoru dokáže dodatečně upravit jas a 
kontrast, případně další operace s obrázky internet - pojem, co to je - kdy vznikl - služby internetu
- nezaměňuje pojmy Internet a web internet - pojem, co to je - kdy vznikl - služby internetu

- dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, smazat 
zprávu, odpovědět na došlou zprávu pomocí funkce 
odpověď a
poslat kopii došlé zprávy někomu dalšímu pomocí 
funkce poslat jinému
- poslat zprávu s přílohou, ze zprávy přijmout přílohu

elektronická pošta = email - vztah k internetu - pojem - 
poštovní programy (příklady: mail, MS Outloock, MS 
Outloock Expres) - spuštění poštovního programu, 
odeslání zprávy, čtení došlých zpráv a mazání zpráv, 
odpověď (Reply) a poslání zprávy někomu jinému 
(Forward) - připojení přílohy k odesílané zprávě, 
uložení přílohy z došlé zprávy

- na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu, 
uložit ji
- z webovské stránky dokáže uložit obrázek

WWW = World Wide Web = web - vztah k internetu, 
pohyb po webu: přes hypertextové odkazy, známá 
adresa, jednoduché vyhledávání - ukládání z webu: 
obrázek, celá stránka

- na základě znalostí práce s textem a grafikou dokáže 
zpracovat písemnou práci na zadané téma, která splňuje 
zadané
požadavky

práce s informacemi - vyhledávání informací, 
zpracování výstupu na základě stanovených 
požadavků
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
- korektně začíná a ukončuje svou práci na počítači přihlášení a odhlášení ze sítě - bezpečnost práce v síti 

(hesla)
- vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a 
zařadí nejběžnější součásti a zařízení počítače a vysvětlí 
jejich funkci

hardware - vysvětlení pojmů - hardware - základní 
jednotka (procesor), pevný disk, operační paměť, 
mechaniky (disketová, CD, DVD), karty (grafická, 
zvuková, síťová) - jednotky - výkon procesoru (Hz), 
kapacita paměti (B) a jejich násobky (kB, MB, GB, TB) - 
hardware - periferie (Klávesnice, myš, monitor, 
tiskárny, reproduktory, ...)

- programy, které zná, umí zařadit do příslušné skupiny 
(podskupiny), dokáže vysvětlit, k čemu která skupina 
(podskupina) programů slouží

software - operační systémy - aplikace (Textové 
editory, grafické editory, výukové programy, 
komunikační programy, ...) - antivirové programy - 
komprimační programy

- chápe souvislost vývoje počítačových sítí s vývojem 
počítačů, dokáže vysvětlit rozdíl mezi lokální a rozsáhlou 
počítačovou sítí, dokáže uvést příklady, chápe rozdíly 
mezi připojením typu pevná linka a vytáčená linka

počítačové sítě - vývoj od terminálů až po mezinárodní 
počítačovou síť internet - sítě podle propojení - kabel 
)metalické, optické), vzduchem (satelit, mikrovlny) - 
podle režimu připojení - vytáčená linka (offline), pevná 
linka (online)

- samostatně si uspořádá data na svém uživatelském 
kontě

práce se složkami a soubory - pojmy - disk (logický), 
složka (adresář), soubor - postupy vytvoření, 
přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění složky 
či souboru včetně variant (menu, myš, klávesové 
zkratky)

- dokáže upravit vzhled dokumentu, chápe význam stylů 
a dokáže je prakticky používat, s citem uplatnit obrázky 

textové editory - formát písma a odstavce - styly - 
přidělení, upravení, vytvoření nového, generování 
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v textu, má plně pod kontrolou uspořádání textu a 
dalších objektů na stránce

obsahu - vložení jakéhokoliv obrázku - spolupráce s 
dalšími aplikacemi, např. s tabulkovým procesorem 
(Excel) - číslování stránek, vzhled stránky (velikost, 
okraje)

- dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji číselnými hodnotami 
a upravit její vzhled, s daty pomocí vzorců provádět 
jednoduché operace, vytvořit graf,různými způsoby 
vložit tabulku a graf do textového editoru

tabulkové procesory - k čemu slouží - pojem buňka, 
sloupec, řada - pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu - 
označení buněk - vytvoření tabulky, zadávání dat, 
formát buňky - práce s jednoduchými vzorci (součet, 
rozdíl, násobení, dělení) - vytvoření grafu na základě 
tabulky - vložení tabulky a grafu do textového editoru

- dokáže uložit soubor
- orientuje se v programu Zoner Callisto, Zoner Photo 
Studio, GIF Animator
- dokáže vložit obrázek a text
- v grafickém editoru dokáže upravit obrázek a uložit jej 
jako novou složku, případně pod jiným názvem

grafické editory - Zoner Callisto, Zoner Photo Studio, 
GIF Animator - pojem, co to je - panel nástrojů - pohyb 
v grafickém editoru (myš) - vložení obrázku, textu - 
pojem - jas, kontrast, černobílá fotografie, stará 
fotografie, otočení, převrácení, ořez, obálka, 
ohraničení, vložení textu do obrázku - základní práce a 
pohyb v programu GIF Animator

- poznatky o internetu navazuje na poznatky o 
počítačových sítích

internet - pojem, co to je - kdy vznikl - služby internetu

- elektronickou poštu suverénně používá pro 
komunikaci i pro odesílání souborů (prací)

elektronická pošta = e-mail, chat, ICQ, Skype - 
připomenutí připojení přílohy k odesílané zprávě - 
uložení přílohy z došlé zprávy

- web používá jako zdroj informací WWW = World Wide Web = web - pohyb po webu 
přes hypertextové odkazy, známou adresu, 
vyhledávání - ukládání z webu - obrázek, celou 
stránku, vykopírování části textu

- dokáže vytvořit soubor webových stránek propojených 
hypertextovými odkazy ...

tvorba webových stránek - základy tvorby webových 
stránek v editoru (FrontPage) - pozadí, písmo, vložení 
tabulky a její využití pro uspořádání textu a obrázků na 
stránce - vytvoření hypertextového odkazu

- k zadanému tématu dokáže vyhledat informace, 
zpracovat je

práce s informacemi - analýza tématu - vyhledávání 
informací v informačních zdrojích - informační zdroje - 
web, e-mail, knihovny, informační střediska, ... - 
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zpracování informací - vytvoření výstupního 
dokumentu - forma krátké písemné práce

  

Informatika 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
samostatně si uspořádá data na svém uživatelském účtu stručné zopakování základní látky, práce se složkami a 

soubory: připomenutí postupů vytvoření, 
přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění složky 
či souboru včetně variant (menu, myš, klávesové 
zkratky)

rozlišuje pojmy hardware a software hardware - software: vysvětlení pojmů

dokáže vysvětlit funkce procesoru, operační paměti a 
pevného disku a jakým způsobem ovlivňují výkon 
počítače

hardware - základní jednotka (procesor, pevný disk, 
operační paměť, mechaniky, vnější paměťová média, 
karty, porty, zdroj, základní deska)

zná jednotky, kterými se označuje výkon procesorů a 
kapacita pamětí

jednotky - výkon procesoru (Hz), kapacita pamětí (B) a 
jejich násobky (kB, MB, GB, TB)

dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit sem 
nejběžnější zařízení

hardware - periferie (klávesnice, myš, monitor, 
tiskárny, reproduktory, ...)

dokáže vysvětlit pojem software, zná základní skupiny 
software a dokáže vysvětlit, jaké programy sem 
zařazujeme, k čemu takové programy slouží

software - operační systém, aplikace, ulility, antivirové 
programy, komprimační programy

má plně pod kontrolou uspořádání textu a dalších 
objektů na stránce

Word: formát písma a odstavce (připomenutí); psaní 
textu, diakritika, základní typografická pravidla, vložení 
symbolu (znaky, které nejsou na klávesnici); vzhled 
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stránky, číslování, záhlaví, zápatí; číslování stránek, 
vzhled stránky (velikost, okraje)

dokáže upravit vzhled dokumentu, chápe význam stylů a 
dokáže je prakticky používat

styly - přidělení, upravení, vytvoření nového, 
generování obsahu

umí změnit vlastnosti písma změna vlastností písma

umí změnit vlastnosti odstavců změna vlastností odstavce

do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv obrázek, upravit 
jeho vlastnosti a vhodně jej umístit do textu

vložení jakéhokoliv obrázku

dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, naplnit ji údaji, 
upravit její vzhled podle potřeb a umístit ji do textu

spolupráce s dalšími aplikacemi, např. s tabulkovým 
procesorem (Excel)

dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji číselnými hodnotami 
a upravit její vzhled

Excel: k čemu slouží; pojem buňka, sloupec, řada; 
pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu; označení buněk; 
vytvoření tabulky, zadávání dat, formít buňky

dokáže vložit graf, upravit jeho vzhled práce s jednoduchými vzorci (součet, rozdíl, násobení, 
dělení)

s daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché 
operace

vytvoření vzorce, základní funkce

dokáže vytvořit graf vytvoření grafu na základě tabulky, úprava vzhledu 
grafu (barva, písmo, ...)

tabulku a graf dokáže různými způsoby vložit do 
textového editoru

vložení tabulky a grafu do textového editoru

dokáže používat základní vzorce a jednoduché funkce vytvoření vzorce, základní funkce

orientuje se v programu Zoner Callisto, Zoner Photo 
Studio, GIF Animator

grafické editory: Zoner Callisto, Zoner Photo Studio, 
GIF Animator - pojem, co to je; panel nástrojů; pohyb 
v grafickém editoru (myš)

dokáže vložit obrázek a text vložení obrázku, textu

v grafickém editoru dokáže upravit obrázek a uložit jej 
jako novou složku, případně pod jiným názvem

pojem - jas, kontrast, černobílá fotografie, stará 
fotografie, otočení, převrácení, ořez, obálka, 
ohraničení, vložení textu do obrázku

poznatky o internetu navazuje na poznatky o internet: pojem, co to je; kdy vznikl; služby internetu
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počítačových sítí
elektronickou poštu suverénně používá pro komunikaci i 
pro odesílání souborů (prací, úkolů)

elektronická pošta = e-mail, chat, ICQ, Skype: 
připomenutí připojení přílohy k odesílané zprávě, 
uložení přílohy z došlé zprávy

web používá jako zdroj informací WWW = World Wide Web = web: pohyb po webu přes 
hypertextové odkazy, známou adresu, vyhledávání; 
ukládání z webu - obrázek, celou stránku, vykopírování 
části textu

dokáže vytvořit soubor webových stránek propojených 
hypertextovými odkazy ...

tvorba webových stránek: základy tvorby webových 
stránek v editoru (FrontPage); pozadí, písmo, vložení 
tabulky a její využití pro uspořádání textu a obrázků na 
stránce; vytvoření hypertextového odkazu

dokáže vytvořit webové stránky pomocí HTML jazyka tvorba webových stránek v HTML jazyku

  

5.20.2Mediální výchova

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

Celkem

1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
Volitelný Volitelný   Volitelný Volitelný Volitelný

  

Název předmětu Mediální výchova
Oblast

Charakteristika předmětu Cílem je naučit žáky:
- získat a uplatnit základní poznatky o fungování a roli médií ve společnosti
- poučeně a aktivně se zapojit do mediální komunikace
- orientovat se vnabídce mediálních produktů
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- získat kritický odstup od médií
- využívat potenciál médií jako zdroje informací, vzdělávání i naplnění volného času
- prohloubení znalostí stylistiky
- aplikace poznatků české gramatiky
- rozlišení pravdivého a kvalitního textu od lživého a nekvalitního

-         
a

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

1 hodina týdně v 7. - 9. ročníku

Kompetence komunikativní:
Kompetence občanské:
Kompetence k řešení problémů:

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

Mediální výchova 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
zaměřuje se na stylistiku procvičení gramatiky a slohu 7. ročníku

správně aplikuje spisovný jazyk v praxi vypracování samostatných úkolů

publicistivké žánry – spolupráce na školním časopise
vypracování samostatných úkolů

tvoří společně se spolužáky školní časopis

metody a formy práce: samostatná i skupinová, práce 
s odbornou literaturou, práce s textem, sestavování 
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Mediální výchova 7. ročník

útvarů
zná základní publicistické útvary a umí s nimi pracovat, 
reprodukovat text a rozebrat jeho obsah

orientace v textu

aplikuje poznané slohové útvary publicistivké žánry – spolupráce na školním časopise

zná slohové útvary v beletrii a publicisitce publicistivké žánry – spolupráce na školním časopise

užívá jak spisovný, stejně tak i nespisovný jazyk rozlišování spisovného a nespisovného jazyka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

  

Mediální výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
procvičení gramatiky a slohu 8. ročníkuzná slohové útvary v publicistice, dokáže je rozebrat a 

porozumět, následně o obsahu hovořit publicistické žánry – spolupráce na školním časopise
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Mediální výchova 8. ročník

logika, samostatnost
orientace v textu

pracuje společně s ostatními na školním časopise metody a formy práce: samostatná i skupinová, práce 
s PC a odbornou literaturou, práce s textem, 
sestavování útvarů např. křížovky, práce s novinami a 
časopisy
publicistické žánry – spolupráce na školním časopiseseznamuje se s novinářskou prací
exkurze v novinovém vydavatelství

učí se práci s PC – textové programy práce na PC

orientuje se na internetu, zejména získává přehled o 
zpravodajských servrech

práce na PC

získané informace aplikuje do časopisu publicistické žánry – spolupráce na školním časopise

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

  

Mediální výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

415

Mediální výchova 9. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
učí se ilustrovat obrazem i fotografií práce s fotoaparátem

procvičení gramatiky a slohu 9. ročníku
publicistické žánry

pracuje na školním časopisu společně s ostatními žáky

metody a formy práce: samostatná i skupinová, práce 
s PC a odbornou literaturou, práce s textem, 
sestavování útvarů např. křížovky, práce s novinami a 
časopisy, práce s fotoaparátem či diktafonem

pracuje s textovými programy na pc a orientuje se na 
internetu

jak se píše blog

rozlišuje umělecky hodnotný/nehodnotný text rozlišení braku a kvalitního textu

exkurze v novinovém vydavatelství
beseda s novinářem

poznává novinářskou práci v praxi

jak se píše blog
metody a formy práce: samostatná i skupinová, práce 
s PC a odbornou literaturou, práce s textem, 
sestavování útvarů např. křížovky, práce s novinami a 
časopisy, práce s fotoaparátem či diktafonem
beseda s novinářem

naučí se pohotovosti v písemném i ústním projevu

jak se píše blog
odděluje důležité informace od nedůležitých práce s náročným publicistickým textem, rozbor, 

reprodukce
vede rozhovor beseda s novinářem

sestaví obsah časopisu metody a formy práce: samostatná i skupinová, práce 
s PC a odbornou literaturou, práce s textem, 
sestavování útvarů např. křížovky, práce s novinami a 
časopisy, práce s fotoaparátem či diktafonem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Mediální výchova 9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
  

5.20.3Metoda dobrého startu

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

Celkem

1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
Volitelný Volitelný   Volitelný Volitelný Volitelný

  

Název předmětu Metoda dobrého startu
Oblast

Charakteristika předmětu Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou 
emocionálně, motivační a sociální a přispívá k rozvoji řeči. Cvičení Metody dobrého startu u dětí s normální 
psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně rozvíjející 
funkce. Metoda je zpracována do lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu 
dítěte i možnosti učitele. Akceptuje aktuální odborné poznatky a reálnou situaci školy. 
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Název předmětu Metoda dobrého startu
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Předmět Metoda dobrého startu bude vyučování v 1. a 2. ročníku vždy po jedné hodině týdně. 

Kompetence k učení:
• vedení k dalšímu rozvoji a ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání
• snaží se vyhledávat a třídit jednoduché známé informace
• vedení k posouzení vlastního pokroku a vedení k sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů:
• vedení k řešení různých problémových situací
• vyhledávání vhodných potřebných informací pro řešení různých situací
• využívat různá řešení 
• vedení k dokončení činnosti

Kompetence komunikativní:
• snaha o vyjadřování svých myšlenek
• naslouchání druhým a snaha o reprodukci slyšeného
• popis různých obrázků
• snaha o komunikaci mezi spolužáky i učitelem

Kompetence sociální a personální:
• snaha o spolupráci s ostatními spolužáky
• posílení sebedůvěry

Kompetence občanské:
• snaha o respektování druhých
• upevnění poznatků o ochraně životního prostředí

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

Kompetence pracovní:
• snaha o dodržován pravidel při jednotlivých činnostech
• snaha o akceptaci nových pracovních podmínek
• snaha o využití již získaných znalostí a dovedností pro svůj rozvoj

Poznámky k předmětu v rámci učebního Vyučovací předmět bude vyučován jako předmět volitelný. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Od hraní ke vzdělávání 2

418

Název předmětu Metoda dobrého startu
plánu
Způsob hodnocení žáků Bude se využívat pozitivního hodnocení, aby žáci pocítili pocit úspěchu a jejich nedostatky v 

psychmotorickém vývoji se lépe upravovaly.
  

Metoda dobrého startu 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
píseň Pec nám spadla
píseň Žežuličko, kde jsi byla
píseň Červená, modrá fiala

pozná, kterou hlásku slyší na začátku slova

píseň Okolo Frýdku
píseň Pec nám spadla
píseň Pod naším okýnkem
píseň Pekla vdolky

pozná, kterou hlásku slyší na konci slova

píseň Červená, modrá fiala
píseň Pec nám spadla
píseň Pod naším okýnkem
píseň Tancovala žížala

pozná, kterou hlásku slyší uprostřed slova

píseň Žežuličko, kde jsi byla
píseň Šel tudy, měl dudy
píseň Pásla ovečky
píseň Žežuličko, kde jsi byla
píseň Koulelo se koulelo

pohybuje se podle rytmu písně, hudby

píseň Okolo Frýdku
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Metoda dobrého startu 1. ročník

píseň Šel tudy, měl dudy
píseň Až já pojedu přes ten les
píseň Pod naším okýnkem
píseň Jedna, dvě, tři
píseň Tancovala žížala

dokáže vytleskat rytmus písně, hudby

píseň Žežuličko, kde jsi byla
píseň Kalamajka
píseň Až já pojedu přes ten les
píseň Travička zelená
píseň Jedna, dvě, tři
píseň Kačena Divoká
píseň Červená, modrá fiala

umí obkreslit vzor

píseň Okolo Frýdku
píseň Šel tudy, měl dudy
píseň Běží liška k Táboru
píseň Pásla ovečky
píseň Travička zelená
píseň Pekla vdolky
píseň Žežuličko, kde jsi byla

umí správně držet psací potřeby

píseň Vyletěla holubička
píseň Šel tudy, měl dudy
píseň Prší, prší
píseň Pásla ovečky
píseň Travička zelená
píseň Tancovala žížala
píseň Červená, modrá fiala

upevňuje si pravolevou orientaci

píseň Okolo Frýdku
píseň Šel tudy, měl dudyzvládá orientaci v prostoru
píseň Prší, prší
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Metoda dobrého startu 1. ročník

píseň Pod naším okýnkem
píseň Jedna, dvě, tři
píseň Maličká su
píseň Kačena Divoká
píseň Pekla vdolky
píseň Holka modrooká
píseň Červená, modrá fiala
píseň Vyletěla holubička
píseň Pásla ovečky
píseň Pod naším okýnkem
píseň Travička zelená
píseň Vlaštovičko leť
píseň Kačena Divoká
píseň Tancovala žížala
píseň Koulelo se koulelo
píseň Červená, modrá fiala

zrakem rozlišuje jednotlivé tvary

píseň Vyletěla holubička
píseň Šel tudy, měl dudy
píseň Pásla husy pode dvorem
píseň Vlaštovičko leť
píseň Maličká su

zvládá zrakovou anylýzu

píseň Pekla vdolky
píseň Pod naším okýnkem
píseň Travička zelená
píseň Vlaštovičko leť
píseň Jedna, dvě, tři
píseň Žežuličko, kde jsi byla

zvládá zrakovou syntétu

píseň Červená, modrá fiala
zvládá sluchovou analýzu píseň Až já pojedu přes ten les
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Metoda dobrého startu 1. ročník

píseň Kočka leze dírou
píseň Kačena Divoká
píseň Koulelo se koulelo
píseň Červená, modrá fiala
píseň Šel tudy, měl dudy
píseň Okolo Třeboně
píseň Až já pojedu přes ten les
píseň Kočka leze dírou
píseň Jedna, dvě, tři
píseň Maličká su
píseň Pekla vdolky
píseň Žežuličko, kde jsi byla

dokáže se soustředit na pohyb celého těla

píseň Holka modrooká
píseň Šel tudy, měl dudy
píseň Až já pojedu přes ten les
píseň Kočka leze dírou
píseň Kačena Divoká
píseň Koulelo se koulelo

rozvíjí si představy a fantazii v pohybových činnostech

píseň Okolo Frýdku
píseň Šel tudy, měl dudy
píseň Pásla ovečky
píseň Travička zelená

dokáže se seberealizovat

píseň Červená, modrá fiala
píseň Šel tudy, měl dudy
píseň Náchodský zámeček
píseň Holka modrooká

umí si zapamatovat jednoduché říkanky, básničky, 
písničky

píseň Koulelo se koulelo
píseň Pásla ovečkydokáže spolupracovat s ostatními dětmi
píseň Vlaštovičko leť
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Metoda dobrého startu 1. ročník

píseň Vyletěla holubička
píseň Okolo Frýdku

dokáže graficky znázornit své představy píseň Maličká su

píseň Pásla ovečky
píseň Kačena Divoká
píseň Koulelo se koulelo

zvládá správný tvar jednotlivých grafických znaků

píseň Vyletěla holubička
  

Metoda dobrého startu 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Pec nám spadla
Kalamajka
Náchodský zámeček
Okolo Třeboně
Pod naším okýnkem
Kočka leze dírou
Travička zelená
Vlaštovičko leť
Maličká su
Kačena divoká
Pekla vdolky

bezpečně pozná, kterou hlásku slyší na začátku, 
uprostřed a na konci slova

Žežuličko, kde jsi byla
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Metoda dobrého startu 2. ročník

Holka modrooká
koulelo se koulelo
Okolo Frýdku
Šel tudy, měl dudy
Kočka leze dírou
Tancovala žížala
Pekla vdolky

má zautomatizovanou chůzi, běh a skoky

Žežuličko, kde jsi byla
Běží liška k Táboru
Kalamajka
Travička zelená
Jedna, dvě, tři
Maličká su
Kačena divoká
Holka modrooká
koulelo se koulelo

dokonale zvládá orientaci v prostoru a čase

Okolo Frýdku
Běží liška k Táboru
Pásla ovečky
Náchodský zámeček
Pod naším okýnkem
Travička zelená
Vlaštovičko leť
Jedna, dvě, tři
Maličká su
Pekla vdolky
Žežuličko, kde jsi byla
Holka modrooká

zvládá se soustředit na pohyb celého těla

Okolo Frýdku
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Metoda dobrého startu 2. ročník

Šel tudy, měl dudy
Běží liška k Táboru
Okolo Třeboně
Jedna, dvě, tři
Maličká su
Kačena divoká

bezproblémové zvládání pravolevé orientace

Tancovala žížala
Pec nám spadla
Kalamajka
Travička zelená
Žežuličko, kde jsi byla
koulelo se koulelo

zvládá si zapamatovat složitější písně, říkadla, básně

Okolo Frýdku
Pásla ovečky
Okolo Třeboně
Pod naším okýnkem
Kočka leze dírou
Jedna, dvě, tři

zvládá graficky znázornit své představy

Holka modrooká
Kalamajka
Náchodský zámeček
Travička zelená
Jedna, dvě, tři
Kačena divoká
Žežuličko, kde jsi byla
Holka modrooká
koulelo se koulelo
Červená, modrá fiala

orientuje se podle sluchu

Okolo Frýdku
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Metoda dobrého startu 2. ročník

Prší, prší
pásla husy pode dvorem
Pod naším okýnkem
Pekla vdolky

zvládá vytleskání rytmu známé písně

Holka modrooká
Pec nám spadla
Běží liška k Táboru
Náchodský zámeček
Až já pojedu přes ten les
Pod naším okýnkem
Travička zelená
Jedna, dvě, tři
Pekla vdolky
Červená, modrá fiala

umí si rozvíjet své představy a fantazii v pohybových 
činnostech

Okolo Frýdku
Šel tudy, měl dudy
Až já pojedu přes ten les
Vlaštovičko leť
Maličká su
Kačena divoká
Tancovala žížala
Červená, modrá fiala
Vyletěla holubička

zvládá předložkové vazby

Okolo Frýdku
Prší, prší
Kalamajka
Náchodský zámeček
Vlaštovičko leť

dokáže pochopit a reagovat na změnu rytmu

koulelo se koulelo
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Metoda dobrého startu 2. ročník

Pec nám spadla
Prší, prší
Pásla ovečky
pásla husy pode dvorem
Pod naším okýnkem
Vlaštovičko leť
Pekla vdolky
Holka modrooká
koulelo se koulelo
Červená, modrá fiala

umí pracovat s pracovními listy

Vyletěla holubička
Šel tudy, měl dudy
Běží liška k Táboru
Prší, prší
pásla husy pode dvorem
Náchodský zámeček
Okolo Třeboně
Až já pojedu přes ten les
Jedna, dvě, tři
Tancovala žížala
Žežuličko, kde jsi byla

dokáže tvořit rýmy

Vyletěla holubička
Kalamajka
pásla husy pode dvorem
Holka modrooká

zvládá pracovat podle pracovního postupu

Okolo Frýdku
Šel tudy, měl dudy
Prší, prší

chápe časoprostorové vztahy

Pásla ovečky
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Metoda dobrého startu 2. ročník

Vlaštovičko leť
Maličká su
Kačena divoká
Tancovala žížala
koulelo se koulelo
Červená, modrá fiala
Pec nám spadla
Běží liška k Táboru
Kalamajka
Okolo Třeboně
Až já pojedu přes ten les
Kočka leze dírou
Vlaštovičko leť
Maličká su
Tancovala žížala
Pekla vdolky
Žežuličko, kde jsi byla

má rozvinutou jemnou motoriku

Červená, modrá fiala
Prší, prší
Až já pojedu přes ten les
Travička zelená

dokáže tvořit slova složená

koulelo se koulelo
Pásla ovečky
pásla husy pode dvorem
Travička zelená
Jedna, dvě, tři

zná význam slov

koulelo se koulelo
Běží liška k Táborudokáže hláskovat slovo
Pásla ovečky
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Metoda dobrého startu 2. ročník

Náchodský zámeček
Pod naším okýnkem
Pekla vdolky
Holka modrooká
Červená, modrá fiala
Pec nám spadla
Prší, prší
Kalamajka
Až já pojedu přes ten les
Pod naším okýnkem
Kočka leze dírou
Kačena divoká
Žežuličko, kde jsi byla

umí graficky vyjádřit své myšlenky

Vyletěla holubička
pásla husy pode dvorem
Až já pojedu přes ten les
Vlaštovičko leť
Maličká su
Žežuličko, kde jsi byla

dokáže vytvářet rýmy

koulelo se koulelo
Běží liška k Táboru
Náchodský zámeček
Vlaštovičko leť
koulelo se koulelo

seznámí se se synonymy, homonymy, zdrobnělinami

Vyletěla holubička
Pec nám spadla
Běží liška k Táboru
Prší, prší

pozná hudební nástroje

Kalamajka
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Metoda dobrého startu 2. ročník

Až já pojedu přes ten les
Pod naším okýnkem
Kočka leze dírou
Vlaštovičko leť
Kačena divoká
Holka modrooká

  

5.20.4Angličtina

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

Celkem

1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
Volitelný Volitelný   Volitelný Volitelný Volitelný

  

Název předmětu Angličtina
Oblast

Charakteristika předmětu Anglický jazyk tvoří důležitou součást školního vzdělávacího plánu školy. Již v mateřské škole se žáci hravou 
formou seznamují s anglickým jazykem, proto je žákům v 1. a 2. ročníku nabídnuta výuka angličtiny jako 
volitelný předmět.
Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 
Jsou zaměřeny na poslech a porozumění anglickému jazyku, mluvení je založeno na reprodukci slyšeného v 
jednoduchých větách. S psaním se žáci nesetkávají. Ve 2. ročníku začínají číst krátké věty a pokyny. 
Nepoužívají se testy, které by mohly u žáka vyvolat pocit ohrožení, pouze evaluační aktivity na konci 
jednotlivých tematických celků, které slouží jak žákovi k hodnocení osvojených znalostí, tak učiteli jako 
pomůcka k detekování individuálních problémů žáka.
Formy realizace:
- za pomoci příběhů se žáci seznamují s přirozenými jazykovými strukturami a jednoduchými každodenními 
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Název předmětu Angličtina
frázemi
- zvukové nahrávky doplněné ilustracemi, které napomáhají porozumění
- dramatizace situací a příběhů
- říkanky a písničky
- výukové softwary a videa
- projektové úkoly, které jsou tematicky zaměřené na žáka a jeho okolí
- další formy práce (soutěže v recitaci, ve zpěvu atd.)
Vzdělávaní v daném předmětu směřuje k těmto cílům:
- k porozumění mluvenému
- k rozvoji receptivních řečových dovedností

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

1. ročník - 1 hodina
2. ročník - 1 hodina

Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:

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

Kompetence pracovní:
  

Angličtina 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
pokyny při výuce a při hře
dotazování na dovednost

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně verbálně i neverbálně pokyny při běžných činnostech a při hrách

pozdravyzopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v 
průběhu výuky setkal oblečení
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Angličtina 1. ročník

hračky
čísla
barvy
školní pomůcky
hygiena
představování
přání k narozeninám a k Vánocům

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu rodina - narozeniny, Vánoce, Velikonoce

  

Angličtina 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
pokyny při výuce a při hře
dotazování na dovednost

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně verbálně i neverbálně pokyny při běžných činnostech a při hrách

pozdravy
oblečení
hračky
barvy
čísla
školní pomůcky

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

hygiena
představování
přání k narozeninám a k Vánocům

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu rodina - narozeniny, Vánoce, Velikonoce
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně 

nebo kombinací obou způsobů; o způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem 

Školské rady a po projednání v pedagogické radě.

Klasifikace i slovní hodnocení

6.2 Kritéria hodnocení

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

• Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.

• Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení.

• Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů; o způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem Školské rady a po projednání v pedagogické radě.

• Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání.

• U žáka se specifickými vývojovými poruchami rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

• Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.

• Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.

• Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

• Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není 

aritmetickým průměrem běžné klasifikace.
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• Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a 

osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a 

jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

• Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

• Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

• Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

• V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za 

klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

• Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce 

objektivně a přiměřeně náročně.

• Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 

se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové 

klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke 

snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace za příslušné období.

• Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.

• Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů:

• průběžně prostřednictvím žákovské knížky nebo deníčku

• před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období)

• případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka

• v případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka 

bezprostředně a prokazatelným způsobem

o Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě.
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o Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního 

období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za 

pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové 

školy znovu nezkoušejí a neklasifikují; jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém 

zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná; v předmětech, ve 

kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují.

o Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem 

a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně 

základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého 

stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez 

ohledu na prospěch tohoto žáka.

o Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo 

provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné 

hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

o Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo 

provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce 

září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu 

devátý ročník.

o Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 

prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o 

hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 

vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka.

o Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na 

daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Tomuto žákovi může 

ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze 

z vážných zdravotních důvodů.

o Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci 

druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho 

zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních 

výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
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o V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní 

hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů stanovených ve vzdělávání. V pátém a 

sedmém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení žáka, jestliže se hlásí k 

přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Zásady pro hodnocení chování ve škole

o Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické 

radě.

o Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a 

dodržování školního řádu během klasifikačního období.

o Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K 

uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato 

opatření byla neúčinná.

o Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích 

organizovaných školou.

o Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.

o Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů:

• průběžně prostřednictvím žákovské knížky nebo deníčku

• před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období)

• okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu

                                                                                                                              

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

o Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

o Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

o Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí 

pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat; 

chyba je důležitý prostředek učení.

o Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
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• co se mu daří

• co mu ještě nejde

• jak bude pokračovat dál

o Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

o Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich 

charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Stupně hodnocení prospěchu

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

o 1 -- výborný

o 2 -- chvalitebný

o 3 -- dobrý

o 4 -- dostatečný

o 5 -- nedostatečný

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

1. předměty s převahou teoretického zaměření

1. předměty s převahou praktických činností

1. předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 

Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu 

se specifikou předmětu.

 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika.
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Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu 

s požadavky učebních osnov hodnotí:

• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnos

• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí

• kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost

• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim

• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu

• kvalita výsledků činností

• osvojení účinných metod samostatného studia

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a 

úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a 

motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 

logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a 

písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. 

Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně 

studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. 

Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je 
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estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat 

vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, 

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a 

chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a 

dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje 

poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je 

vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném 

projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 

činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné 

mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků 

pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 

myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují 

nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s 

pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti 

má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. 

Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V 

ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. 

Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky 

a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
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Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti -- pěstitelství, dílny, 

základy vaření, praktika...

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s 

požadavky učebních osnov se hodnotí:

• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem

• osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce

• využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech

• aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech

• kvalita výsledků činností

• organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti

• dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí

• hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci

• obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané 

dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších 

chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní 

práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá 

suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, 

nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech 

práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. 
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Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při 

hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. 

Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými 

nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 

účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele 

je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních 

zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci 

překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při 

volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce 

má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá 

o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, 

materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, 

nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s 

pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné 

nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou 

nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si 

nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně 

zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, 

materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a 

nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají -- výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná 

a sportovní výchova.

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Při klasifikaci v 

předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov 

hodnotí:

• stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu

• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace

• poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti

• kvalita projevu

• vztah žáka k činnostem a zájem o ně

• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti

• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 

kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební 

a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim 

aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 

zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický 

vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
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Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně 

své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, 

dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich 

aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a 

tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev 

je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a 

dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupně hodnocení chování

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni:

• 1 -- velmi dobré

• 2 -- uspokojivé

• 3 -- neuspokojivé

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se 

své chyby napravit.

Stupeň 2 (uspokojivé)
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Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu; nebo 

se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele 

školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se 

takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně 

ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků.

Výchovná opatření

• Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo 

jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

• Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

• Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit:

– napomenutí třídního učitele

– důtku třídního učitele

– důtku ředitele školy

• Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 

ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

• Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 

nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a 

jeho zákonnému zástupci.
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• Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do 

dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává na vysvědčení za 

pololetí, v němž bylo uděleno.

Napomenutí třídního učitele (NTU) -- 1 -- 2 neomluvené hodiny a/nebo občasné méně 

závažné porušování školního řádu.

Důtka třídního učitele (DTU) -- 3 -- 4 neomluvené hodiny a/nebo závažnější porušení či 

opakované méně závažné porušování školního řádu.

Důtka ředitele školy (DŘŠ) -- 5 -- 8 neomluvených hodin a/nebo závažné porušení či 

soustavné porušování školního řádu.

Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 

Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií

• O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy po 

projednání v pedagogické radě.

• Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení 

do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, 

která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce 

žáka.

• Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání.

• U žáka se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

• Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní 

hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle 

žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a 

naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
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Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního 

hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení:

Prospěch Ovládnutí učiva předepsaného osnovami

• 1 -- výborný ovládá bezpečně

• 2 -- chvalitebný ovládá

• 3 -- dobrý v podstatě ovládá

• 4 -- dostatečný ovládá se značnými mezerami

• 5 -- nedostatečný neovládá

Úroveň myšlení

• 1 -- výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

• 2 -- chvalitebný uvažuje celkem samostatně

• 3 -- dobrý menší samostatnost v myšlení

• 4 -- dostatečný nesamostatné myšlení

• 5 -- nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

• 1 -- výborný výstižné a poměrně přesné

• 2 -- chvalitebný celkem výstižné

• 3 -- dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

• 4 -- dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

• 5 -- nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

• 1 -- výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, 

přesně a s jistotou
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• 2 -- chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se 

jen menších chyb

• 3 -- dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a 

odstraňuje chyby

• 4 -- dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

• 5 -- nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení

• 1 -- výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

• 2 -- chvalitebný učí se svědomitě

• 3 -- dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

• 4 -- dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

• 5 -- nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování

• 1 -- velmi dobré -- žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu 

školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 

výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

• 2 -- uspokojivé -- chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního 

řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 

vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se 

přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 

vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

• 3 -- neuspokojivé -- chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že 

je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje 

hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele 

školy dopouští dalších přestupků.

Způsob získávání podkladů pro hodnocení

• podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
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– soustavným diagnostickým pozorováním žáka

– soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování

– různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými 

testy

– kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními 

osnovami

– analýzou různých činností žáka

– konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (ŠPZ)

– rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka

• Každý žák základní školy musí mít z každého předmětu alespoň čtyři známky za každé 

pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 

Nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování; výjimka je možná jen při 

diagnostikované specifické vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě 

psychologa.

• Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě, výsledky hodnocení písemných prací a 

praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje zákonným 

zástupcům žáka všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, a to zejména 

prostřednictvím zápisů do žákovské knížky nebo deníčku. Současně se sdělováním známek 

žákům při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka.

• Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý 

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

• O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje poznámkou v třídní 

knize. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

• Vyučující zajistí zapsání známek také do katalogového listu. Třídní učitel do 

katalogového listu zapisuje udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho 

pracovní aktivitě a činnosti ve škole a zodpovídá za jejich úplnost.

• Opravené čtvrtletní písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve 

škole také zákonným zástupcům. Tyto práce se uchovávají po celou dobu školního roku. V 
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případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího 

školního roku.

• vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

– neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden 

týden

– žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj 

informací

– učitel klasifikuje jen probrané učivo

– účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí

– zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné

– před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití 

učiva

– prověřování znalostí učitelé provádějí až po dostatečném procvičení učiva

– třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a 

klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí 

zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě

 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

 Komisionální zkouška

• Komisionální zkouška se koná v těchto případech:

– má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí

– při konání opravné zkoušky

• Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad

• Komise je tříčlenná a tvoří ji:
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– předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy

– zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu

– přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

• Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení; výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení 

na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

• O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné 

vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.

• Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 

komisi náhradní termín přezkoušení.

• Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem.

• Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

• Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní 

celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

Opravná zkouška

• opravné zkoušky konají:

– žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud 

neopakovali ročník na daném stupni základní školy

– žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou 

povinných předmětů

• žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením
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• opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 

31.srpna; termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými 

pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě; žák může v jednom dni 

skládat pouze jednu opravnou zkoušku; opravné zkoušky jsou komisionální

• žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl; ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku; do té doby je žák 

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku

• žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné 

zkoušky v daném pololetí

• třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku: Vykonání 

opravné zkoušky (třídní výkaz -- poznámka) Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z 

předmětu ……… s prospěchem ……….

• Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz -- poznámka) Žák se bez řádné omluvy 

nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ……… zůstává 

nedostatečný.

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

• způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se 

ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou 

stupních základní školy

• při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl; při hodnocení se doporučuje užívat 

různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb 

apod.

• při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení; způsob hodnocení 

projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími

• třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka

• žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách 

doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k stupni postižení i 

k jeho celkovému zdravotnímu stavu
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