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2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Mateřská škola a Základní 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 obce. 

Mateřská škola a Základní škola Slatinice má v celkovém součtu 3 budovy. Základní škola má 2 

budovy, stojící naproti sobě přes silnici, a mateřská škola, nacházející se v těsné blízkosti základní 

školy, má 1 budovu, jejíž součástí je i školní jídelna. 

2.3 Charakteristika žáků 

Školu navštěvují žáci převážně z blízkého okolí (spádové oblasti). Většina dochází do školy pěšky, 

ostatní se dopravují veřejnou hromadnou dopravou nebo je přivážejí rodiče vlastními automobily. 

Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků. 

Žáci s tělesným handicapem mají bezbariérový přístup v přízemí budov. Škola upravuje také i 

organizaci vzdělávání těchto žáků - zajišťuje asistenty pedagoga pro tyto žáky, upravuje organizaci 

vzdělávání, zajišťuje individuální přístup a umožňuje výuku podle individuálních plánů. 

2.4 Podmínky školy 

Základní škola Slatinice je úplná škola, která má k dispozici školní družinu i školní jídelnu. 

Stravovací zařízení se nachází v budově mateřské školy nacházející se v těsné blízkosti ZŠ.

Vyučování probíhá v českém jazyce.

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

stupně a odborné učebny. V druhé budově se nacházejí kmenové třídy 1. stupně a školní družina. 

Ve venkovním areálu se nachází zahrada a dvůr. Bezbariérový přístup je zajištěn částečně, v 

přízemí budov. Pro trávení volného času je k dispozici školní dvůr a vyhrazená učebna. Žákům jsou 

k dispozici šatny s jednotlivými uzamykatelnými skříňkami.

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

kuchyňka, keramická dílna, jazyková učebna, přírodovědná učebna. Dále škola poskytuje žákům 

možnost pro připojení k internetu, využití 70 pracovních stanic s připojením na internet, pracovní 

stanice ve třídách s připojením na internet, bezdrátové připojení v celé škole.
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Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety pro vyuč. předměty: fyzika, chemie, výtvarná 

výchova, zeměpis, matematika, český jazyk, tělesná výchova.

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty:

protidrogová prevence: Police ČR, KHS Olomouc, využívá také možnosti přednášek a různých akcí 

2.5 Vlastní hodnocení školy 
2.5.1 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 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 do života obce 

3. školní klima  

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

- zjišťování, zda nedochází k zesměšňování a ponižování žáků 

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

-  ověřování 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 
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4. hodnocení žáků 

- zjišťování, zda žáci znají předem kritéria, podle kterých budou jejich práce hodnoceny, zda jsou 

tato kritéria jasná a srozumitelná 

- ověřování, jak je podporováno sebehodnocení žáků 

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

vedoucí ke zlepšení vlastní práce, zda dochází k pravidelnému hodnocení výsledků 

5. práce učitelů 

- analýza 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 a 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 středních škol 

8. materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky 

- analýza podmínek školy k naplňování stanovených cílů 

2.5.2 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. 
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Podmínky ke vzdělání: 

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály

obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu 

jazyku, rozvoj kompetencí k učení)

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické

podmínky ke vzdělávání ekonomické

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 odbornými institucemi a 

zřizovatelem

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

úroveň výsledků práce školy - kvantitativní 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 - partnerství 

školy a externí vztahy

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 - klíčové kompetence

výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků)

výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole)

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti 
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2.5.3 Nástroje autoevaluace 

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

pomocí řízených rozhovorů nebo skupinových diskusí. 

Dále se využívá analýza školní dokumentace, ankety pro rodiče, ankety pro učitele, ankety pro 

žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), 

vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí. 

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

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

některé jednotlivé oblasti. 

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 

Škola spolupracuje s institucemi:

- místní a regionální instituce: Fakulta tělesné kultury UP, Lázně Slatinice, SK Sigma Olomouc, 

Armáda ČR

- neziskové organizace: Cikorka, TJ Sokol, SDH Slatinice, SK Slatinice, Podané ruce

- obec/město: pomoc při zajištění některých kulturních akcí, opravách a úpravách budov, 

materiální a finanční zajištění

- Sdružení rodičů a přátel školy: spolupráce s Klubem rodičů při zajištění společných akcí, Klub 

rodičů také pomáhá finančně zajistit některé školní vzdělávací akce a  výukové programy, podílí se 

na organizaci soutěží

- střední školy: spolupráce v rámci Dní otevřených dveří

- školská rada: vedení školy se pravidelně účastní schůzek školské rady při řešení otázek týkajících 

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: pravidelná spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, která 

zajišťují depistáže ve škole, diagnostické programy pro žáky, pracují s kolektivy žáků 

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně prostřednictvím internetové 

žákovské knížky, na třídních schůzkách a pravidelných konzultacích. Prostřednictvím internetu a 

webových stránek mají možnost se seznamovat s chystanými akcemi školy. 
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- společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli daného předmětu, Den 

otevřených dveří (Den malých žáčků), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky

- pravidelné školní akce: tematické zahájení školního roku, ples, sezónní besídky 

2.8 Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole působí okolo 14 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 13,22. 

2.9 Dlouhodobé projekty 

Mezi projekty, které škola realizuje, patří: 

- slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku ve spolupráci s obcí a Klubem rodičů 

 -Den Země 

- žákovský parlament 

- ekohlídky 

- preventivní program 

- Den malých žáčků 

- výjezdy do zahraničí 

- realizuje i různých krátkodobých projektů 

2.10 Mezinárodní spolupráce 

V současné době nemáme navázanou žádnou mezinárodní spolupráci. Do budoucna bychom 

chtěli navázat spolupráci se školou nejlépe z anglicky mluvící země.
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy: 

Naším cílem je poskytnout žákům základ všeobecného vzdělání: 

- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

- podněcovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů 

- vést je k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

- rozvíjet u nich schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

- připravovat je k tomu, aby se projevovali jako svébytné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili 

své povinnosti 

- vytvářet u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, 

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

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný 

- vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je 

žít společně s ostatními lidmi 

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a 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, byli zodpovědní za 
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 
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Výchovné a vzdělávací strategie
učební proces, evidovat si úkoly a jejich plnění

• 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 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, 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, povinnostmi 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
Kompetence digitální • pomáháme žákům orientovat se v digitálním 

prostředí 
• vedeme je k bezpečnému, sebejistému, 

kritickému a tvořivému využívání digitálních 
technologií při práci, při učení, ve volném čase i 
při zapojování do společnosti a občanského života
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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

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

Na základě pedagogické diagnostiky jsou využívána podpůrná opatření ke kompenzaci mírných 

obtíží ve vzdělávání žáka, a to formou mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy. 

Pokud se ovšem tato individualizovaná pomoc vyučujícího ukáže jako nedostatečná a žák ve výuce 

stále selhává, je pro něj vypracován plán pedagogické podpory (PLPP). 

PLPP vypracovává třídní učitel spolu s pedagogy, kteří žáka učí. Vše je projednáno se zákonným 

zástupcem žáka. Zpracovaný PLPP je předán ke schválení výchovnému poradci. 

PLPP má písemnou podobu a je vypracován dle předem stanovené osnovy. Zahrnuje popis obtíží, 

metody a formy práce se žákem, stanovení cílů podpory, způsoby osvojení znalostí a dovedností, 

případné změny organizace vzdělávání.  Nejpozději do 3 měsíců od zahájení poskytování 

podpůrných opatření dle PLPP třídní učitel účinnost PLPP vyhodnotí. Pokud jsou opatření v PLPP 

dostačující a došlo k naplnění stanovených cílů, bude se v podpůrných opatřeních nadále 

pokračovat. Není-li tomu tak, informuje o tom výchovného poradce a ten doporučí zákonnému 

zástupci žáka využití poradenského zařízení. 

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

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského 

zařízení a podmínkou poskytování je písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. 

Pro zpracování IVP a práci s ním platí následující zásady, které vycházejí z  § 28 vyhlášky č. 

27/2016 Sb : 

- IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola 

obdržela doporučení 

-  výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez něhož 

nemůže být IVP prováděn 

- IVP 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 

- má papírovou i elektronickou podobu a je vypracován na předem schváleném formuláři 

- 1x za rok musí být vyhodnocen 
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- může být doplňován a upravován v průběhu školního roku dle potřeb žáka 

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

třetího stupně podpory bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

- v případě vzdělávání žáků se speciálními potřebami spolupracujeme s pedaogogicko-

psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry - spolupráce má podobu 

vzájemných konzultací, návštěv pracovníků poradny ve škole a jejich pozorování žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami při vyučování 

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

- zodpovědnou osobou je ředitel školy 

- školní poradenské pracoviště tvoří: výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, 

speciální pedagog a vedení školy 

- výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským 

poradenským zařízením

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky: 

- střídání 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 sebehodnocen, sledování posunu žákových vědomostí
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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 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

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

Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s 

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

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

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

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

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

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské 

zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. 

Plán pedagogické podpory (PLPP) pro nadaného žáka sestavuje třídní učitel nebo učitel 

konkrétního vyučovacího předmětu. Metodicky je veden výchovným poradcem. Plán pedagogické 

podpory má písemnou podobu. Zahrnuje zejména popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování 

plánu. PLPP se může průběžně doplňovat. 

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě 

pedagogické podpory třídní učitel vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění 

stanovených cílů. 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: 

Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího 

plánu, který vychází ze závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření 

zákonného zástupce žáka. 

Pro zpracování IVP a práci s ním platí následující zásady vycházející z  § 28 vyhlášky č. 

27/2016 Sb.: 
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- IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola 

obdržela doporučení školského poradenského zařízení 

-  výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

nemůže být IVP prováděn 

- IVP může být zpracován i pro kratší období, než je školní rok. IVP může být doplňován a 

upravován v průběhu celého školního roku 

- na jeho tvorbě se podílí třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími žáka, vše je 

konzultováno se žákem a jeho zákonným zástupcem, metodické vedení zajišťuje výchovný 

poradce 

- má písemnou podobu a je na předem stanoveném formuláři 

- součástí je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného 

hodnocení IVP (je-li to účelné) 

- školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně 

vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, jeho zákonnému 

zástupci a škole poradenskou podporu

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

- při vzdělávaní nadaných či mimořádně nadaných žáků naše škola spolupracuje s pedagogicko-

psychologickými poradnami a Pedagogickou fakultou UP Olomouc 

 - pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP

Zodpovědné osoby a jejich role:

školní poradenské pracoviště tvoří: výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování a 

speciální pedagog. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací 

se školským poradenským zařízením.

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 
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přijmou ke vzdělávání před dovršením šesti let

- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech: ve 

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 motivující, přitažlivý, vhodný a rozvíjející jeho schopnosti, 

dovednosti a vědomosti

- 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 Čj , Aj , 
F 

Aj , F , 
Nj 

Aj , Hv , 
F , Ov 

F 

Sebepoznání a 
sebepojetí

Čj Hv  Hv Ov Pč 

Seberegulace a 
sebeorganizace

 Pč , M Pč Pč Ov M Z Pč , M 

Psychohygiena Tv Tv , Pč Hv , Tv  Hv , Tv , 
F 

VZ , Tv , 
M 

Tv , Ov Tv 

Kreativita Hv , Vv Vv Vv Hv INF , Čj , 
Hv , Tv , 
Vv , M 

Hv , Tv , 
Nj 

Hv , Tv Tv 

Poznávání lidí Čj , Vv   VZ , Čj Ov Z Z 

Mezilidské vztahy  Tv Tv Tv VZ , Tv Hv , Tv , 
Ov 

Tv , Ov Tv 

Komunikace Čj , M Hv Čj , M Čj , F , 
Ov , Nj 

VZ INF , Aj 
, Pč 

Kooperace a 
kompetice

 Vv , M M Ov Hv , F , 
Ov 

Ov 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

Prv  INF M , Ov VZ INF , VZ 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

Čj Vla  Čj Čj 
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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

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

 Přv , Vla Ov Z Z 

Občan, občanská 
společnost a stát

 Vla Vla Ov D , Ov Z 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

 Prv Vla D Ov D , Z D 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

 Prv Vla D Ov D , Z , 
Ov 

D , Z 

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

 Aj Vla Čj , Hv , 
D 

Hv , F , 
Z 

Aj , Hv 

Objevujeme Evropu a 
svět

 Aj Vla D , Ov Z M , F , 
Nj 

M , F 

Jsme Evropané  Tv Vla F Hv , D , 
Ov 

Hv 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference  Aj Vv Ov Hv 

Lidské vztahy Prv Čj VZ , D , 
Ov 

Ov Ov Ov 

Etnický původ Prv Prv  Hv , M , 
Ov 

D 

Multikulturalita Prv  Aj  Čj Aj , Nj 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

Prv  Vla Ov  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy  Přv , Vv Př , Z Př  

Základní podmínky 
života

 Prv Přv D D Ch , F Př , Ch , 
F 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

 Pč Přv Pč , F M , F , 
Ov 

F Př , Ch , 
F 

Vztah člověka k 
prostředí

Prv  Přv Pč , Ov Čj , Hv , 
Vv 

Př , VZ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

 Čj INF Čj , Vv F , Ov Čj F 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

 Čj Čj Čj  Čj , M 
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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

Stavba mediálních 
sdělení

  INF , Čj Čj  Čj 

Vnímání autora 
mediálních sdělení

 Vla Čj Čj  Čj 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

 Čj Přv Ov Hv , Ov Čj 

Tvorba mediálního 
sdělení

 Čj INF , Vv Čj , Vv Hv Čj , M 

Práce v realizačním 
týmu

 INF Pč INF , VZ  

    

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
INF Informatika
M Matematika
Nj Německý jazyk
Ov Občanská výchova
Pč Pracovní činnosti
Př Přírodopis

Prv Prvouka
Přv Přírodověda
Tv Tělesná výchova
Vla Vlastivěda
Vv Výtvarná výchova
VZ Výchova ke zdraví
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+1 3+1 4+1 15+4

Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 9+2 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+2 4+1 4+1 15+4

Informatika Informatika  1 1 2 1 1 1 1 4

Prvouka 2 2 1+1  5+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 0+1 3+1

Přírodopis    2 2 2 2 8

Chemie     1+1 1+1 2+2

Fyzika    1+1 0+1 1+1 1+1 3+4

Člověk a příroda

Zeměpis    2 2 2 1 7

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3Umění a kultura

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

Výchova ke zdraví    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

Celkem hodin 21 22 23 26 26 102+16 29 30 32 31 104+18
   

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 

Disponibilní časová dotace je určena k posílení časové dotace v jednotlivých vzdělávacích oblastech nad rámec vymezené minimální časové dotace. 
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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 5 4 5 59
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.
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 slovně nebo písemně, aby uměl sdělit své 
citové i pragmatické poznatky, uměl zvolit správnou formu komunikace v různých životních situacích a aby 
se 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:
- 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 
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Název předmětu Český jazyk a literatura
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
Na základě závěrů PPP jsou pro žáky s SPU realizovány podpůrné hodiny, v hodinách je jim věnována 
individuální péče, případně podpora asistenta pedagoga. Jazyková výchova v 9. ročníku je posílena 
kroužkem Cvičení z českého jazyka. Talentovaným žákům jsou ve výuce zadávány rozšiřující úkoly, které je 
vedou 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.

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy • Dějepis

• Hudební výchova
• Informatika
• Přírodopis
• Občanská výchova

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

Kompetence k učení:
Žák:
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá 
v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém života
- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy 
bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého 
učení a diskutuje o nich 
- prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektronických textů 
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Název předmětu Český jazyk a literatura
porozumí jejich významu a smyslu
- vede si portfolio zahrnující informace o četbě krásné literatury i s využitím informačních zdrojů 
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá 
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným 
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si odpovědnost za svá rozhodnutí 
a výsledky svých činů zhodnotí 
Kompetence komunikativní:
Žák:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně 
v písemném i ústním projevu 
- komunikuje v různých modelových komunikačních situacích (se spolužáky, učitelem, ostatními dospělými, 
a to i elektronicky), volí vhodné verbální i neverbální prostředky v komunikaci 
- podle svých schopností a zájmů se zapojuje do spolupráce s realizačním týmem třídního blogu nebo 
školního časopisu; vnímá školní média jako jeden z prostředků komunikace
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu
- na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 
- využívá zkušenosti s komunikáty z prostředí digitálních technologií pro rozvoj personální a interpersonální 
komunikace a pro utváření svého hodnotového systému
Kompetence občanské:
Žák:
- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj 
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních 
aktivit 
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní 
životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 
- využívá osobní zkušenosti s komunikací v různých médiích včetně sociálních sítí a  zkušenosti z četby k 
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Název předmětu Český jazyk a literatura
přiblížení myšlení, názorů a jednání různých lidí
Kompetence digitální:
Žák:
- samostatně a skupinově kriticky posuzuje spolehlivosti informačních zdrojů a informací, dodržování zásad 
ochrany duševního vlastnictví, zejména   
- při tvorbě a naplňování portfolií a přípravě vlastních komunikátů v digitálním prostředí včetně tvorby 
nových digitálních obsahů
- rozvíjí komunikační strategie a techniky s ohledem na komunikační situaci a záměr a volí vhodné jazykové 
a technologické prostředky; prakticky využívá nové technologie a aplikace podle jejich aktuální vzdělávací a 
komunikační potřeby
- dodržuje autorského práva, chrání osobní údaje a vlastní bezpečnost, dodržuje licenci duševního 
vlastnictví atd.
Kompetence pracovní:
Žák:
- při práci s informačními zdroji dodržuje autorského právo, chrání osobní údaje a vlastní bezpečnost, 
dodržuje licence duševního vlastnictví atd.

   

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
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Komunikační a slohová výchova 

čtení písmen abecedy mimo písmene x, q, wČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

snaží se plynule číst s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti analýza a syntéza slabik
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Český jazyk a literatura 1. ročník

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

učí se vyřídit jednoduchý vzkaz základní pokyny

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

snaží se respektovat základní komunikační pravidla formy společenského styku

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

snaží se o pečlivou výslovnost výslovnost

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

správně dýchá a volí vhodné tempo řeči základy techniky mluveného projevu

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

snaží se jednoduše vyjádřit své pocity, zážitky a potřeby verbální a nonverbální vyjadřovací prostředky

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

snaží se na základě vlastních zážitků tvořit krátký 
mluvený projev

krátký mluvený projev

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

snaží se psát správné tvary písmen a číslic správné tvary písmen a číslic, kontrola písemného 
projevu

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

snaží se psát věcně a formálně správně psaní jednoduchých vět

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

učí se uspořádat ilustrace podle dějové posloupnosti a 
vyprávět příběh

vyprávění podle obrázkové osnovy

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

snaží se rozlišit zvukovou a grafickou podobu slova, člení 
slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

sluchová analýza a syntéza; písmo psací a tiskací, 
číslice; psaní – písmeno, slabika, slovo, diktát slov, 
jednoduchých vět

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

učí se rozlišovat druhy vět podle postoje mluvčího správná modulace hlasu

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 

na začátku vět a u vlastních jmen se snaží psát velká 
písmena

psaní velkých písmen na začátku vět a u vlastních jmen
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Český jazyk a literatura 1. ročník

věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování
Tematický celek -  Literární výchova 
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

snaží se číst a přednášet ve vhodném frázování a tempu 
přiměřeně věku

čtení; naslouchání

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu učí se vyjadřovat své pocity z přečteného textu jednoduché texty
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

učí se rozlišit vyjadřování v próze a ve verších, odliší 
pohádku

próza, verše

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

učí se pracovat tvořivě s literárním textem tvořivé činnosti s literárním textem, přednes, 
dramatizace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve skupině / třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě

   

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
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Komunikační a slohová výchova 
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti

snaží se porozumět pokynům přiměřené složitosti čtení a naslouchání s porozuměním

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou pečlivě vyslovuje a opravuje nesprávnou výslovnost, základy techniky mluveného projevu
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Český jazyk a literatura 2. ročník

nesprávnou nebo nedbalou výslovnost správně dýchá
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním

zvládá 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

snaží se správně psát tvary písmen a číslic, kontrolovat 
vlastní písemný projev

tvary písmen abecedy, diakritická znaménka, opis, 
přepis, diktát

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

snaží se psát věcně a formálně správně psaný projev žáka podle pokynů

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

volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči verbální a nonverbální prostředky řeči

Tematický celek -  Jazyková výchova 
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 slovo, slabika, hláska, spodoba znělosti, slovní přízvuk

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

snaží se porovnávat významy slov slova souřadná, nadřazená, podřazená, synonyma, 
antonyma, slova citově zabarvená a slova příbuzná

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

snaží se porovnat a třídit slova podle zobecněného 
významu

slovní druhy podle zobecněného významu

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru učí se rozlišovat slovní druhy v základním tvaru podstatná jména, slovesa, předložky
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves

učí se užívat v mluveném projevu správné gramatické 
tvary podstatných a přídavných jmen, sloves

vyprávění vlastních zážitků

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

snaží se spojovat věty do jednodušších souvětí věta jednoduchá, souvětí

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

snaží se v textu rozlišovat druhy vět podle postoje 
mluvčího a volit vhodné jazykové a zvukové prostředky

druhy vět, interpunkce, správná intonace

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 

učí se odůvodňovat pravopis samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky tvrdé a měkké, 
slabikotvorné r, l, psaní u/ů/ú, dě, tě, ně, bě, pě, vě, 
mě, vlastní jména
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Český jazyk a literatura 2. ročník

– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování
Tematický celek -  Literární výchova 
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

snaží se číst a přednášet ve vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku

krásná literatura, poslech a přednes literárních textů

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu učí se vyjadřovat svoje pocity z přečteného textu reprodukce textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

rozliší vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku literární druhy a žánry, literární pojmy, mimočítanková 
četba

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

učí se pracovat tvořivě s literárních textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

čtení s porozuměním, poslech literárních textů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování

   

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
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Čtení a naslouchání 
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

čte plynule a s porozuměním přiměřené texty plynulé čtení vět a souvětí, členění textu, větný 
přízvuk
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Český jazyk a literatura 3. ročník

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

rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti

čtení a naslouchání s porozuměním, čtení krátkých 
elektronických textů

Tematický celek -  Mluvený projev 
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru

umí respektovat základní komunikační pravidla v 
rozhovoru

dialog - oslovení, zahájení a ukončení, střídání rolí 
mluvčího a posluchače

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích

dbá na vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči zdvořilé vystupování, mimika, gesta, dýchání, tvorba 
hlasu, plynulost, tempo

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

píše správné tvary písmen a číslic upevňování správných tvarů a číslic v souladu s 
normou psaní; kontrola písemného projevu, 
seznámení se s technikou psaní na klávesnici a na 
dotykovém zařízení

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

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, 
pozvánka, vzkaz, sms zpráva, použití emotikonů

Tematický celek -  Jazyková výchova - význam a stavba slova 
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

určuje slova podle významového kontextu porovnává a třídí do skupin

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

rozpozná a porovnává jednotlivé významy slov,
tvoří slova významem podobná,
příbuzná, protikladná

slovo souřadné, nadřazené, podřazené, synonyma, 
antonyma, slova citově zabarvená, slova příbuzná, 
kořen slova

Tematický celek -  Literární výchova 
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjádří své pocity z přečteného text společná i mimočítanková četba

verbální i nonverbální výrazové prostředky
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

zpracuje literární text volná reprodukce
dramatizace, přednes
zobrazení, výtvarný doprovod
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Český jazyk a literatura 3. ročník

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

rozlišuje poezii a prózu poezie - verš, rým, básník
próza - spisovatel
divadlo- aktéři
pohádka - struktura a stereotypy

Tematický celek -  Jazyková výchova - věta, souvětí 
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

umí spojovat věty do souvětí vhodnými spojovacími 
výrazy

věta jednoduchá, souvětí (počet vět v souvětí); 
spojování vět; spojovací výrazy: spojky, vztažná 
zájmena, příslovce, základní skladební dvojice

Tematický celek -  Jazyková výchova slovní druhy 
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru snaží se rozlišovat slovní druhy v základním tvaru slovní druhy
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves

umí používat gramatické tvary v mluveném projevu u 
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

Tematický celek -  Jazyková výchova - vyjmenovaná 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

umí psát správně i/y po tvrdých, měkkých souhláskách a 
učí se odůvodňovat psaní i/y po obojetných 
souhláskách; velká písmena

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

ŠVP výstupy nezařazené do tematických celků
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

frázuje podle žánrů, čte plynule s porozuměním,
přednáší, recituje

četba, přednes, prezentace, recitace
frázování v řečové produkce

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

   

Český jazyk a literatura 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence k učení
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Český jazyk a literatura 4. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Komunikační a slohová výchova 
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává

umí z textu vybrat nejdůležitější informace a zvládne 
udělat krátký zápis

vyhledávání podstatných informací z textu a psaní 
výpisků

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

je schopen sdělit obsah textu a důležité informace si z 
něj zapamatovat

čtení s porozuměním

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

čte plynule se správným přízvukem, intonací a správným 
frázováním

četba z knih

pohlednice, dopis
pozvánka, oznámení

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

dovede napsat pohlednici, dopis včetně adresy,
umí sestavit jednoduchou pozvánku či napsat krátké 
oznámení,
napíše SMS, vhodně využije emotikony

žánry písemného projevu – SMS

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

dokáže sestavit krátkou osnovu a na jejím základě 
vyprávět

osnova, vyprávění

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

rozliší slovo spisovné od nespisovného a umí je vhodně 
nahradit

slova spisovná a nespisovná

pravidla telefonického rozhovoruČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku

na příkladu uvede způsoby komunikace, které je možné 
využít v každodenním životě mluvený projev – pravidla bezpečnosti elektronické 

komunikace
vyhledávací čtení a využívání klíčových slovČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 

texty potichu i nahlas
přečte s porozuměním elektronický text přiměřeného 
rozsahu čtení elektronických textů

Tematický celek -  Jazyková výchova 
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 

rozliší slova nespisovná a citově zabarvená, ví, v jaké 
situaci je nemůže použít

slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená
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Český jazyk a literatura 4. ročník

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

zkoumá různé podoby slov, rozlišuje slova dle významu slova souznačná, protikladná, jednoznačná a 
mnohoznačná

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

určí kořen slova, dovede označit příponu a předponu stavba slov, kořen, předpona a přípona

slovní druhy ohebné a neohebné
určování vzorů u podstatných jmen

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

umí rozpoznat slovní druhy, rozliší ohebné slovní druhy 
od neohebných,
u podstatných jmen umí určit vzor,
u sloves dovede určit osobu, číslo, čas a způsob

osoba, číslo, čas a způsob u sloves

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

dokáže rozpoznat podmět a přísudek v jednoduché větě podmět a přísudek

věta jednoduchá a souvětíČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

rozpozná větu jednoduchou od souvětí,
umí spojit pomocí spojovacích výrazů věty jednoduché v 
souvětí,
dokáže souvětí vyjádřit vzorcem

vzorec souvětí

procvičování vyjmenovaných slov a slov příbuznýchČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách

zvládá psaní i/y po obojetných souhláskách ve tvarech 
slov vyjmenovaných a slov s nimi příbuzných,
píše správně i/y v koncovkách podstatných jmen, v 
koncovkách sloves v přítomném čase

skloňování podstatných jmen, slovesa (přítomný čas)

Tematický celek -  Literární výchova 
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je

umí sdělit obsah přečtené knihy a formulovat svůj názor 
na knihu

referát o knize

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

podle obrázkové osnovy sestaví krátký příběh sestavení textu dle obrázkové osnovy

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

zvládne rozlišit různé typy uměleckých a neuměleckých 
textů

pohádka, pověst, bajka, báseň, odborný text

literární pojmy - dramatizace, próza, poezieČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

rozumí literárním pojmům a umí je použít
rozbor textu

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
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
organizace a postavení médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu k reklamě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Uplatňování principu slušného chování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

   

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
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Komunikační a slohová výchova 
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas

zvládá přečíst text přiměřený jeho věku a přečtenému 
textu rozumí. Včetně textů elektronických

čtení s porozuměním, vyhledávání informací z textu

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

z textu i z doporučených digitálních zdrojů dokáže 
vyhledat nejdůležitější informace. Zvládne si ze 
zadaného textu udělat výpisky

vyhledávání podstatných informací, psaní výpisků

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

pozná úplnost či neúplnost textu ukázky úplného a neúplného textu

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

umí sdělit obsah přiměřeně náročného textu a 
podstatná fakta si zapamatuje

reprodukce textu, hry na procvičování pozornosti a 
paměti

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zná zásady správného telefonování, umí vést dialog a zásady telefonického hovoru, dialog
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Český jazyk a literatura 5. ročník

zanechá vzkaz na záznamníku dokáže zanechat vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
reklamě

chápe princip manipulace v reklamě, zná zdroje, z 
kterých na něj může reklama působit, dokáže vytvořit 
jednoduchou reklamu

princip reklamy a její působení na jedince

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

intonaci, přízvuk, pauzy a tempo dokáže přizpůsobit 
obsahu a komunikačnímu záměru textu

přednes, dramatizace textu

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

umí se vyjadřovat spisovně i nespisovně v závislosti na 
komunikační situaci

spisovná a nespisovná výslovnost

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

dokáže napsat vypravování, popsat předmět či 
jednoduchý pracovní postup, umí vyplnit běžné 
tiskopisy, napíše e-mail, vyplní elektronickou přihlášku 
do školního kroužku

vypravování, popis předmětu, popis jednoduchého 
pracovního postupu, vyplňování tiskopisů, e-mail, 
elektronický formulář

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

umí sestavit osnovu, na jejímž základě dokáže 
vypravovat s dodržením časové posloupnosti

vypravování na základě osnovy

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

rozlišuje slova jednoznačná od mnohoznačných, zná 
pojmy antonymum, synonymum a homonymum

význam slov, slovo jednoznačné a mnohoznačné, 
antonyma, synonyma, homonyma

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

umí slovo rozdělit na kořen, předponu, příponu a 
koncovku

stavba slova

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

umí určit slovní druhy, ovládá mluvnické kategorie u 
sloves (osoba, číslo, čas a způsob), rozlišuje druhy příd. 
jmen, zájmen a číslovek, umí skloňovat číslovky dvě, obě

slovní druhy, druhy přídavných jmen, druhy zájmen, 
druhy číslovek, skloňování číslovek dvě, obě, 
mluvnické kategorie u sloves

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

rozliší spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština

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

ve větě jednoduché pozná podmět a přísudek, v 
neúplné skladební dvojici vyhledá základ věty

základní skladební dvojice, větný základ

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

umí spojit dvě a více vět jednoduchých v souvětí spojování vět v souvětí
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Český jazyk a literatura 5. ročník

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

umí užít různých slovních druhů jako spojovacích výrazů spojovací výrazy

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

zvládá pravopis koncovek přídavných jmen měkkých a 
tvrdých

přídavná jména měkká a tvrdá, jejich vzory

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

ovládá interpunkci jednoduchého souvětí a řeči přímé., 
zvládá pravopis shody holého podmětu s přísudkem

interpunkce jednoduchého souvětí, přímá řeč, shoda 
přísudku s holým podmětem

Tematický celek -  Literární výchova 
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je

dokáže sdělit svůj názor na přečtenou knihu (film, 
divadlo) a umí ho vyjádřit i písemně

sdělení a zápis svého dojmu z četby (filmu, divadla)

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

zvládne reprodukci textu, dokáže vytvořit jednoduchý 
literární text na dané téma (báseň, pohádka)

reprodukce textu, tvorba vlastního literárního textu

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

rozpozná text umělecký od neuměleckého práce s encyklopedií, novinové články, doporučené 
online zdroje, sci-fi literatura, umělecké texty, 
cestopisy

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

ovládá literární pojmy - próza, poezie, dramatizace, 
přirovnání zosobnění

literární pojmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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 mediálních sdělení zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
identifikování postojů a názorů autora v mediálním 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

• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Literární výchova 
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

pokouší se uceleně reprodukovat přečtený text, 
jednoduše popsat strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy ho interpretovat

tvořivá činnost s literárním textem
próza – pohádka, povídka, román
poezie

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

učí se formulovat ústně i písemně své dojmy z vlastní 
četby, představení v divadle, kině či z adaptace 
literárního díla

volná reprodukce textu a hlavních myšlenek -
subjektivní a objektivní sdělení, komunikační záměr
próza – próza s dětským hrdinou, báje, pověsti a bajky

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

pokouší se zařadit vybraná díla k literárnímu druhu a 
příslušnému žánru a uvést funkci daného žánru

literární druhy a žánry
typické žánry a jejich představitelé
populárně - naučná literatura
sci-fi a fantasy

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

učí se srovnat tentýž námět ve zpracování literárním, 
dramatickém a filmovém

jazyk literárního díla
struktura literárního díla
dobrodružné příběhy

Tematický celek -  Sloh a komunikace 
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

pokouší se odlišit ve čteném nebo slyšeném textu fakta 
od názorů a hodnocení, ověřit fakta pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

věcné a kritické čtení
práce s informacemi

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

učí se s pomocí učitele rozlišit v diskusi skupiny 
subjektivní a objektivní sdělení a poznat komunikační 
záměr autora

kritické naslouchání

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

učí se dorozumívat kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

zásady kultivovaného projevu

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 

pokusí se vyhledat klíčová slova, formulovat hlavní 
myšlenky textu, vytvořit otázky a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně 
připravit a s oporou o text přednést referát

věcné a kritické čtení
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Český jazyk a literatura 6. ročník

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

učí se uspořádat informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování, založí si informační portfolio 
za účelem řešení konkrétní úlohy a uloží si informace v 
takové podobě, aby s nimi mohl systematicky pracovat

tvořivé psaní – vypravování, dopis, popis, objednávka

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

s pomocí učitele se učí využívat 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

základní slohové postupy

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

pokouší se správně třídit slovní druhy, tvořit spisovné 
tvary slov a vědomě jich používat ve vhodné 
komunikační situaci

tvarosloví – ohebné slovní druhy

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

zkouší rozlišit významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě a v souvětí

skladba - větné členy, věta jednoduchá, souvětí

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

učí se pracovat s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem 
spisovné češtiny a dalšími slovníky a příručkami

práce s jazykovými příručkami

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

učí se v písemném projevu zvládat pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí

pravopis

Tematický celek -  Obecné výklady o jazyce 
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

pokouší se rozlišovat spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodnit jejich užití

obecné poučení o jazyce

Tematický celek -  Zvuková stránka jazyka 
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova

snaží se spisovně vyslovovat česká a běžně užívaná cizí 
slova

zvuková podoba jazyka

Tematický celek -  Nauka o slově 
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Český jazyk a literatura 6. ročník

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

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

slovní zásoba a tvoření slov

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
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
sloh - zpráva, oznámení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
sloh - popis osoby
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

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

snaží se rozlišit významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

základní a rozvíjející větné členy
věty podle postoje mluvčího a členitosti
věty hlavní a vedlejší

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

učí se správně třídit slovní druhy, tvořit spisovné tvary 
slov a vědomě jich používat ve vhodné komunikační 
situaci

tvarosloví - slovní druhy, tvary zájmen, neohebné 
slovní druhy

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

znalosti o jazykové normě se učí využívat při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační 
situace

tvořivé psaní

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

česká a běžně užívaná cizí slova se snaží vyslovovat 
spisovně

zásady spisovné výslovnosti

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

snaží se pracovat s Pravidly českého pravopisu, 
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a 
příručkami

jazykové příručky

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

pokouší se v písemném projevu zvládat pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí

psaní velkých písmen - procvičování a ověřování 
správného psaní, rozlišování věty hlavní a vedlejší, 
spojovací výrazy, interpunkce

Tematický celek -  Význam slova a nauka o slově 
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 

učí se rozlišit a příklady v textu doložit nejdůležitější 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 

tvoření slov a význam slov, slovní zásoba a její 
obohacování
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zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

českých slov, rozpoznat přenesená pojmenování

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

učí se rozlišovat spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodnit jejich užití

rozvrstvení národního jazyka

Tematický celek -  Sloh a komunikace 
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

snaží se odlišit ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřit fakta pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

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

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

procvičuje s pomocí učitele rozlišení subjektivního a 
objektivního sdělení a odhalení komunikačního záměru 
partnera v hovoru

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

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

procvičuje kultivovanost dorozumívání, výstižnost, 
vhodné jazykové prostředky pro danou komunikační 
situaci

zásady dorozumívání a kultivovaného projevu

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

snaží se odlišit spisovný a nespisovný projev a vhodně 
užívat spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru

mluvený projev

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

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném se 
snaží vhodně užívat verbálních, nonverbálních i 
paralingválních prostředků řeči

dorozumívání a kultivovaný projev

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

snaží se vyhledat klíčová slova, formulovat hlavní 
myšlenky textu, vytvořit otázky a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně 
připravit a s oporou o text přednést referát

popis, výpisky, výtah, referát

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

snaží se uspořádat informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvořit koherentní text s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování

tvořivé psaní - vypravování, popis, žádost

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

pokouší se využívat 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

tvořivé psaní - popis, charakteristika, líčení, výtah, 
životopis, vypravování
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Tematický celek -  Literární výchova 
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

snaží se uceleně reprodukovat přečtený text, jednoduše 
popsat strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
ho interpretovat

interpretace literárního díla

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

snaží se formulovat ústně i písemně své dojmy z vlastní 
četby, představení v divadle, kině či z adaptace 
literárního díla

interpretace uměleckých děl,
vlastní četba, záznamy z četby
dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví v 
prezentaci

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

snaží se podle svých schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie tvořit vlastní literární 
text

tvořivé psaní - tvorba vlastního literárního textu

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

snaží se zařadit vybraná díla k literárnímu druhu a 
příslušnému žánru a uvést funkci daného žánru

literární druhy a žánry
základy literární teorie a historie

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

snaží se srovnat tentýž námět ve zpracování literárním, 
dramatickém a filmovém

adaptace literárních děl

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

s pomocí zvládne vyhledat informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

základy literární teorie a historie
literární druhy a žánry

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
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Literární výchova 
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

procvičuje reprodukci přečteného textu, jednoduchého 
popisu struktury a jazyka literárního díla a interpretaci 
smyslu díla vlastními slovy

jazyk a struktura literárního díla, reprodukce 
literárních děl - tvorba referátu na dané téma

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

zdokonaluje se ve vnímání základních rysů 
individuálního stylu autora

interpretace literárního textu

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

procvičuje formulaci ústních i písemných dojmů ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení 
a názorů na umělecké dílo, zpracuje výkladový referát 
pro spolužáky na základě informačního portfolia, 
výpisků a obrazového materiálu

tvořivé činnosti s literárním textem
vlastní četba
prezentace referátu před spolužáky a vyučujícím

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

zdokonaluje se ve tvorbě vlastního literárního textu 
podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
základů literární teorie

tvořivé činnosti s literárním textem

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

procvičuje rozlišování literatury hodnotné a konzumní a 
doložení svého názoru argumenty

interpretace literárních děl
posouzení relevance a spolehlivosti informací 
vzhledem k tématu

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

procvičuje rozlišování základních literární druhů a žánrů, 
uvedení jejich výrazných představitelů a orientaci v 
základních literárních směrech konce 19. století

literární druhy a žánry

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

zdokonaluje se v uvedení základních literárních směrů a 
jejich významných představitelů v české a světové 
literatuře

hlavní vývojová období národní a světové literatury, 
typické žánry a jejich představitelé

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

procvičuje porovnání různých ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

interpretace literárních a jiných děl

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

zdokonaluje se ve vyhledávání informací v různých 
typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 
zdrojích

základy literární teorie a historie,
literární druhy a žánry

Tematický celek -  Sloh a komunikace 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

47

Český jazyk a literatura 8. ročník

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

procvičuje ve čteném nebo slyšeném textu odlišení fakt 
od názorů a hodnocení, ověřování fakt pomocí otázek 
nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

výklad, úvaha
věcné a kritické čtení

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

zdokonaluje se v rozlišení subjektivní a objektivní 
sdělení a komunikačního záměru partnera v hovoru

mluvený projev, líčení

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

procvičuje rozpoznávání manipulativní komunikace v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

věcné a kritické čtení

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

zdokonaluje se ve výstižném a kultivovaném 
dorozumívání a volbě jazykových prostředky vhodných 
pro danou komunikační situaci

zásady kultivovaného projevu

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

procvičuje odlišení spisovného a nespisovného projevu 
a vhodné užití spisovných jazykových prostředků 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

zásady dorozumívání (komunikační normy, základní 
mluvené žánry podle komunikační situace), zásady 
kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, 
prostředky)

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

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 
procvičuje užití vhodných verbálních, nonverbálních i 
paralingválních prostředků řeči

zásady dorozumívání a kultivovaného projevu

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

zdokonaluje se v základech studijního čtení – 
vyhledávání klíčových slov, formulaci hlavní myšlenky 
textu, vytvoření otázky a stručné poznámky, pořizování 
výpisků ze spolehlivých informačních zdrojů nebo 
výtahu z přečteného textu; trénuje samostatnou 
přípravu referátu a s oporou o text jej přednese

studijní čtení, výklad, referát, poznámky, výtah

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

procvičuje uspořádání informací v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

tvořivé psaní - popis, výklad

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

zdokonaluje využití 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

tvořivé psaní, charakteristika literární postavy, výtah, 
úvaha

Tematický celek -  Pravopis 
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná procvičuje spisovnou výslovnost českých a běžně slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis
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cizí slova užívaných cizích slov
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

procvičuje samostatnou práci s jazykovými příručkami jazykové příručky

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

procvičuje v písemném projevu zvládnutí pravopisu 
lexikálního, slovotvorného, morfologického i 
syntaktického ve větě jednoduché i souvětí

pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický

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

zdokonaluje využívání znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační 
situace

jazyk a komunikace - jazyková norma a kodifikace

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

procvičuje rozlišování významových vztahů 
gramatických jednotek ve větě a v souvětí

skladba - věta, souvětí, větné členy

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

procvičuje správné třídění slovních druhů, tvoření 
spisovných tvarů slov a jich vědomé používání ve 
vhodné komunikační situaci

tvarosloví

Tematický celek -  Obecné výklady o jazyce 
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

zdokonaluje se v rozlišení spisovného jazyka, nářečí a 
obecné češtiny a zdůvodnění jejich užití

obecné poučení o jazyce, slohové rozvrstvení slovní 
zásoby

Tematický celek -  Nauka o slově 
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

zdokonaluje se v rozlišování a dokládání nejdůležitějších 
způsobů obohacování slovní zásoby a zásad tvoření 
českých slov (vyhledávání příkladů v textu), 
rozpoznávání přenesených pojmenování, zvláště ve 
frazémech

obohacování slovní zásoby - procvičování různých 
způsobů tvoření

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
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Český jazyk a literatura 8. ročník

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
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Literární výchova 
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

dokáže rozpoznat základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

typické žánry a jejich představitelé
interpretace literárního díla

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

umí uceleně reprodukovat přečtený text, jednoduše 
popsat strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretovat smysl díla

volná reprodukce textu
interpretace literárního díla

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

zvládne ústně i písemně formulovat dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a 
názory na umělecké dílo

vybraná díla české a světové literatury 20. - 21. století, 
adaptace děl

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

dokáže vytvořit vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie

tvořivé činnosti s literárním textem
literární druhy a žánry

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

umí rozlišit literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 
doloží argumenty

interpretace děl
literatura umělecká a věcná

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

dokáže rozlišit základní literární druhy a žánry, porovnat 
je i jejich funkci, uvést jejich výrazné představitele

česká a světová literatura 20. a 21. století



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

50

Český jazyk a literatura 9. ročník

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

dokáže uvést základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře

díla české a světové literatury 20. a 21. století

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

zvládne porovnat různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

struktura literárního díla
jazyk literárního díla

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

zvládne vyhledat informace v různých typech katalogů, v 
knihovně i v dalších informačních zdrojích

základní literární teorie

Tematický celek -  Komunikace a sloh 
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

umí odlišit ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřit fakta pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

věcné a kritické čtení – výklad

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

zvládne rozlišit subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru

kritické naslouchání – objektivní a subjektivní sdělení, 
komunikační záměr mluvčího

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

umí rozpoznat manipulativní komunikaci v masmédiích 
a zaujmout k ní kritický postoj

kritické naslouchání – manipulativní působení projevu 
- proslov

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 užívat 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru

vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu – 
publicistické útvary

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

dokáže v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užít verbálních, nonverbálních 
i paralingválních prostředků řeči

základní mluvené žánry podle komunikační situace, 
technika projevu, prostředky nonverbální i 
paralingvální

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

umí se zapojit se do diskuse, řídit ji a využít zásad 
komunikace a pravidel dialogu

diskuse, referát, zásady kultivovaného projevu, 
připravený i nepřipravený projev na základě poznámek 
i bez nich

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

zvládne využít 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

výpisky, výtah, referát

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

umí uspořádat informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvořit koherentní text s dodržováním pravidel 

znalost orientačních prvků v textu
tvořivé psaní - popis, charakteristika
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Český jazyk a literatura 9. ročník

pravidel mezivětného navazování mezivětného navazování
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

dokáže využít 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

tvořivé psaní – vypravování, úvaha

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

dokáže správně třídit slovní druhy, tvořit spisovné tvary 
slov a vědomě jich užívat ve vhodné komunikační situaci

tvarosloví – ohebné i neohebné slovní druhy,
pravopis koncovek

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

umí samostatně pracovat s Pravidly českého pravopisu, 
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a 
příručkami

práce s jazykovými příručkami

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

ovládá v písemném projevu pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí

pravopis, syntax

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

dokáže využit znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační 
situace
zpracuje úvahové a výkladové prezentace podle zadání 
učitele za dodržení principů ochrany duševního 
vlastnictví a přednese je ve třídě

tvořivé psaní - úvaha, výklad
tvorba prezentace na dané téma v souladu s 
gramatickými pravidly nadvětného propojování a 
koherence textu (sdělení)
prezentace referátu před spolužáky a vyučujícím

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

dokáže rozlišit významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě a v souvětí

syntax

Tematický celek -  Obecné výklady o jazyce 
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

dokáže rozlišit spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 
a zdůvodnit jejich užití

obecné výklady o jazyce

Tematický celek -  Zvuková stránka jazyka 
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova

umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova zásady správné výslovnosti slov přejatých, skloňování 
cizích jmen vlastních i obecných
zvuková stránka jazyka
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Tematický celek -  Nauka o slově 
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

dokáže rozlišit a příklady v textu doložit nejdůležitější 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpoznat přenesená pojmenování, zvláště 
ve frazémech

obohacování slovní zásoby
tvoření slov
stavba slova

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
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
publicistický styl
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
publicistický styl
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
publicistický styl

    

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

1 1 3 3 3 3 3 3 3 23
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
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Název předmětu Anglický jazyk
Charakteristika předmětu Anglický jazyk je vyučován od 1. do 9. ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů 

vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
1. stupeň
Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení 
jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s 
porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, 
rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí příslušné 
jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalosti 
cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, tolerance k odlišným 
kulturním hodnotám jiných. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry, a přispívá tak ke 
zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním 
uplatnění.
2. stupeň 
Kromě základní slovní zásoby se žákům poskytují podmínky pro vznik čtenářských dovedností, pro rozvoj 
rozumových schopností rozlišit mluvenou podobu jazyka od psané podoby. Důraz je kladen na čtení 
s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Zvláštní pozornost je věnována schopnosti 
komunikace, která je jedním z předních cílů výuky.
Žáci si postupně uvědomují důležitost znalosti cizího jazyka, která je předpokladem pro komunikaci 
v Evropě i ve světě. Jsou motivováni k jeho dalšímu studiu. Zvládnutí cizího jazyka usnadňuje žákům 
orientaci v online prostředí, umožňuje lepší přístup k informacím, zvyšuje mobilitu žáků ve světě a pomáhá 
s rychlejší orientací. 
Naplňování očekávaných výstupů probíhá na základě nabízených aktivizujících metod. Jsou uplatňovány 
zpravidla metody podporující tvořivost, samostatnost a skupinová spolupráce, jsou zařazovány metody 
moderní komunikace a práce s primárními zdroji. Nedílnou součástí je sebereflexe a evaluace práce.
Velký důraz při hodnocení je kladen na individuální přístup ke každému žákovi. Hodnocení probíhá 
zpravidla na základě stanovených kritérií.
Vzdělávání probíhá dle stanovené výše uvedené časové dotace, obvykle v odborné učebně. Může však 
probíhat i mimo učebnu, venku i v domácím prostředí.
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
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Název předmětu Anglický jazyk
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Cizí jazyk
Mezipředmětové vztahy • Informatika

• Pracovní činnosti
• Zeměpis

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické a empirické 
postupy
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence k učení:
Žák:
- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí své 
učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá 
v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah 
k učení
- posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problém bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl 
své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
- je motivován k využívání online nástrojů, aby dosáhl vyšší úrovně podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky

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

Kompetence komunikativní:
Žák:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně 
v rámci svých možností v cizím jazyce, účinně se zapojuje do diskuse v cizím jazyce, využívá informační a 
komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
- je veden k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojení slovní zásoby a správné 
výslovnosti, je schopen vyjádřit názor, případně reagovat v modelových situacích na sítích prostřednictvím 
digitálních technologií
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Název předmětu Anglický jazyk
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské:
Žák:
- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost
- aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
Kompetence pracovní:
Žák:
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 
přípravy na budoucnost
- činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
Kompetence digitální:
Žák:
- reaguje adekvátním způsobem na písemné sdělení v tištěné i elektronické podobě
- je schopen vyhledat požadované informace v jednoduchých autentických materiálech z různých zdrojů

   

Anglický jazyk 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
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Anglický jazyk 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Slovní zásoba 

slovní zásoba – tematické okruhy:
barvy
čísla 1- 10
školní pomůcky
rodina
svátky

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal

učí se opakovat a používat slova a slovní spojení

říkanky, písně a hry
Tematický celek -  Pokyny 
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

snaží se rozumět jednoduchým pokynům při výuce a 
reaguje na ně

pokyn, pozdravy, představování

   

Anglický jazyk 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Slovní zásoba 
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal

učí se opakovat a používat slova a slovní spojení slovní zásoba – tematické okruhy:
barvy
čísla 1- 12
školní pomůcky
rodina
hračky
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Anglický jazyk 2. ročník

zvířata
oblečení
narozeniny, oslava
svátky
říkanky, písně a hry

Tematický celek -  Pokyny 
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

snaží se rozumět jednoduchým pokynům při výuce a 
reaguje na ně

pokyn, pozdravy, představování

   

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Čtení s porozuměním 
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

rozumí obsahu jednoduchého psaného textu 
doprovázeného obrázkem

čtení s porozuměním dle tématu

Tematický celek -  Slovní zásoba 
okolí domova – příroda
jídlo
oblečení
hračky
hmyz

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení

slovíčka dle tematického okruhu

přírodniny
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Anglický jazyk 3. ročník

pláž
Tematický celek -  Pokyny 
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

umí reagovat verbálně i neverbálně na jednoduché 
pokyny a otázky učitele

škola, popis třídy a učebních pomůcek, pokyny ve třídě 
a v učebnici

Tematický celek -  Písemný projev, otázky 
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy

snaží se písemně odpovědět na otázky, zeptá se na totéž písemně odpoví na otázky, zeptá se na totéž s vizuální 
a textovou oporou

Tematický celek -  Mluvený projev 
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,
ústně tvoří slovní spojení na základě textu a obrázku,
prezentuje říkanky, básničky, písničky a jiné texty

výslovnost – abeceda,
opakuje slova po učiteli či nahrávce z učebnice,
pojmenuje slova na obrázku,
básničky a písničky dle tematického okruhu

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 mluveného textu 
doprovázeného obrázkem

čtení s porozuměním dle tématu

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
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Život Evropanů a styl života v evropských rodinách

   

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
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Anglický jazyk 4. ročník

• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

Tematický celek -  Pokyny, pozdravy 
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám reaguje na základní pokyny,

odpoví na jednoduché otázky dle tematických okruhů
Tematický celek -  Mluvení, kladení otázek, odpovědi 
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

rozumí slovům a jednoduchým větám podle jednoduchého poslechu vybere správnou 
možnost - zakroužkuje, vybarví, dokreslí, dopíše

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchého rozhovoru rozhovory a jednoduché scénky ve dvojicích a 
skupinkách,

představí se, zeptá se spolužáka na informace dle 
tématu, odpoví na totéž

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

odpovídá na jednoduché otázky v okruhu osvojovaných 
témat a umí pokládat otázky

ústně i písemně tvoří věty dle tematických okruhů se 
slovesem be, can, have, like, vazba there is/are, 
seznámení s časem přítomným prostým a 
průběhovým a se zájmeny, členy

Tematický celek -  Poslech 
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu

snaží se rozumět jednoduchému poslechovému textu podle poslechu doplní chybějící informace, 
zakroužkuje správnou variantu, určí, zda jsou výroky 
pravdivé nebo nepravdivé

práce s jednoduchými autentickými materiály - písně, 
video, články z časopisu, slovíčka dle tematického 
okruhu: škola, aktivity ve volném čase, můj pokoj, 
čísla, měsíce, divoká zvířata, táboření, oblečení

Tematický celek -  Čtení s porozuměním 
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu a 
rozumí jednoduchým krátkým textům

čtení s porozuměním, vyhledá informace a odpovědi 
na otázky, určí, zda jsou výroky pravdivé nebo 
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Anglický jazyk 4. ročník

tématům nepravdivé doplní odpověď na otázku, vybere hodící 
se slovo do textu

Tematický celek -  Psaní 
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

napíše jednoduchý text na známé téma napíše popis: můj pokoj, divoké zvíře, popis kamaráda, 
ročního období

Tematický celek -  Slovní zásoba 
představí se, zeptá se spolužáka, jak se má, na jeho 
oblíbené zvíře, barvu, jídlo, zda umí různé činnosti, co 
má ve svém pokoji, co dělá ve volném čase… a odpoví 
na totéž

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

sdělí informace o sobě a dalších osvojovaných tématech

slovíčka dle tematického okruhu: počasí, sporty, 
hudební nástroje, měsíce, roční období, oblečení, můj 
pokoj, místnosti v domě, divoká zvířata, části jejich 
těla, kempování, jídlo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě

   

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Pokyny, pozdravy 
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Anglický jazyk 5. ročník

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

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám reaguje na základní pokyny, odpoví na jednoduché 
otázky dle tematických okruhů

Tematický celek -  Mluvený projev, otázky 
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchého rozhovoru rozhovory a jednoduché scénky ve dvojicích a 

skupinkách, zeptá se spolužáka na informace dle 
tématu, odpoví na totéž

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

rozumí slovům a jednoduchým větám podle jednoduchého poslechu vybere správnou 
možnost - zakroužkuje, vybarví, dokreslí, dopíše

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

odpovídá na jednoduché otázky v okruhu osvojovaných 
témat

ústně i písemně tvoří věty dle tematických okruhů, 
používá sloveso be, can, have, like, vazbu there is/are, 
seznámí se časem přítomným prostým a průběhovým, 
hodinami, zájmeny

Tematický celek -  Poslech 
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu

snaží se rozumět jednoduchému poslechovému textu podle poslechu doplní chybějící informace, 
zakroužkuje správnou variantu, určí, zda jsou výroky 
pravdivé nebo nepravdivé,

práce s jednoduchými autentickými materiály - písně, 
video, články z časopisu

Slovíčka dle tematického okruhu: škola, číslovky 20 - 
100, v cirkuse, doma, rodina, ve městě, zábava a volný 
čas, můj den

Tematický celek -  Psaní 
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

napíše jednoduchý text na známé téma napíše popis, můj den, moje vesnice, hlavní město, 
fotografie nebo obraz

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní osobní údaje do formuláře doplní formulář
Tematický celek -  Čtení s porozuměním 
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Anglický jazyk 5. ročník

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu

rozumí jednoduchým krátkým textům čtení s porozuměním, vyhledá odpovědi na otázky, 
určí, zda jsou výroky pravdivé nebo nepravdivé doplní 
odpověď na otázku, vybere hodící se slovo do textu

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu slovíčka dle tematického okruhu: čísla 20 - 100, cirkus, 
popis osoby a těla, aktivity a volný čas, rodina, domov, 
město, můj den, hodiny

Tematický celek -  Slovní zásoba 
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

sdělí informace o sobě a dalších osvojovaných tématech slovíčka dle tematického okruhu: čísla 20 - 100, cirkus, 
popis osoby a těla, aktivity a volný čas, rodina, domov, 
město, můj den, hodiny

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání

   

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Poslech s porozuměním 
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

zaměřuje se na porozumění základním informacím v 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
srozumitelně

rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, 
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby, 
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně snaží se porozumět obsahu jednoduché a zřetelně konverzačně a poslechově zaměřené aktivity rozvíjející 
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Anglický jazyk 6. ročník

vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

slovní zásobu

Tematický celek -  Mluvení 
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

rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

snaží se mluvit o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech

rozvíjení dostatečné slovní zásoby, rozvíjení používání 
gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka, komunikace v přítomném, minulém a budoucím 
čase, témata: domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, 
kultura, sport

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

cvičí vyprávění jednoduchých příběhů či událostí; snaží 
se popisovat osoby, místa a věci ze svého každodenního 
života

rozvíjení slovní zásoby, rozvoj komunikačních 
dovedností: popis osob, míst a věcí každodenního 
života, jednoduchý popis události, jednoduché 
vypravování příběhu

Tematický celek -  Čtení s porozuměním 
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

zdokonaluje se ve vyhledávání požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

práce se slovníkem a dalšími zpravidla primárními 
zdroji, práce s elektronickým materiálem

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

seznamuje se a snaží se porozumět krátkým a 
jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované 
informace

rozvíjení schopnosti rozlišovat mluvenou a psanou 
podobu jazyka, zdokonalování se v pravopisu osvojené 
slovní zásoby, využívání osvojené slovní zásoby

Tematický celek -  Psaní 
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplňuje základní údaje o sobě ve formuláři rozvoj slovní zásoby a psaných komunikačních 

dovedností, 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

píše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

aktivity podporující pravopis slov osvojené slovní 
zásoby, rozvíjení dovedností v oblasti psané podoby 
jazyka

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení pracuje s jednoduchými písemnými sděleními rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím
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Anglický jazyk 6. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování při práci se slovní zásobou

   

Anglický jazyk 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Poslech s porozuměním 
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

zaměřuje se na porozumění základním informacím 
v poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
srozumitelně

rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a rozvoj 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
tematické okruhy – volný čas, kultura, sport, počasí, 
příroda

Tematický celek -  Mluvení 
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

trénuje ptaní se na základní informace a snaží se 
reagovat na běžné formálních i neformální situace

rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím;

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

snaží se mluvit o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech

rozvíjení dostatečné slovní zásoby,
rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka
komunikace v přítomném a minulém čase

Tematický celek -  Čtení s porozuměním 
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, snaží se vyhledávat požadované informace v práce se slovníkem a dalšími zpravidla primárními 
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Anglický jazyk 7. ročník

volném čase a dalších osvojovaných tématech jednoduchých každodenních autentických materiálech zdroji, práce s elektronickým materiálem
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

seznamuje se a snaží se porozumět krátkým a 
jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované 
informace

rozvíjení schopnosti rozlišovat mluvenou a psanou 
podobu jazyka, sledování pravopisu slov osvojené 
slovní zásoby
využívání osvojené slovní zásoby

Tematický celek -  Psaní 
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

vyplňuje základní údaje o sobě ve formuláři rozvoj slovní zásoby a psaných komunikačních 
dovedností

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

píše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

aktivity podporující pravopis slov osvojené slovní 
zásoby
rozvíjení dovedností v oblasti psané podoby jazyka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování při práci se slovní zásobou

   

Anglický jazyk 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Poslech s porozuměním 
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

zaměřuje se na porozumění základním informacím v 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
srozumitelně

rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a rozvoj 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace,
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby, 
tematické okruhy – péče o zdraví, pocity a nálady, 
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Anglický jazyk 8. ročník

stravovací návyky, příroda a město, cestování
Tematický celek -  Mluvení 
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

snaží se mluvit o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech

rozvíjení dostatečné slovní zásoby, rozvíjení používání 
gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka, komunikace v přítomném, minulém a budoucím 
čase

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

trénuje ptaní se na základní informace a snaží se 
reagovat na běžné formálních i neformální situace

rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím; předložky, využití v 
rozhovorech a písemných sděleních

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

cvičí vyprávění jednoduchých příběhů či událostí; snaží 
se popisovat osoby, místa a věci ze svého každodenního 
života

rozvíjení slovní zásoby, rozvoj komunikačních 
dovedností

Tematický celek -  Čtení s porozuměním 
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

snaží se porozumět krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

rozvíjení schopnosti rozlišovat mluvenou a psanou 
podobu jazyka, zdokonalování se v pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby, využívání osvojené slovní 
zásoby

Tematický celek -  Psaní 
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

píše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

aktivity podporující pravopis slov osvojené slovní 
zásoby, rozvíjení dovedností v oblasti psané podoby 
jazyka, budoucí čas - going to, tvoření příslovcí - využití 
v rozhovorech a písemných sděleních o plánech do 
budoucnosti, budoucí čas

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení pracuje s jednoduchými písemnými sděleními rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím

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
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování při práci se slovní zásobou
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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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Poslech s porozuměním 
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

porozumí mluvenému slovu, které se týká osvojených 
témat

rozvíjení slovní zásoby, rozvoj komunikačních 
dovedností

Tematický celek -  Mluvení 
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

mluví o osvojovaných tématech rozvíjení dostatečné slovní zásoby, rozvíjení používání 
gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka, komunikace v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase
volba povolání, moderní technologie a média

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života

rozvíjení slovní zásoby, rozvoj komunikačních 
dovedností

Tematický celek -  Čtení s porozuměním 
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace

rozvíjení schopnosti rozlišovat mluvenou a psanou 
podobu jazyka, zdokonalování se v pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby, využívání osvojené slovní 
zásoby

Tematický celek -  Psaní 
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného a 
dalších osvojovaných témat

aktivity podporující pravopis slov osvojené slovní 
zásoby, rozvíjení dovedností v oblasti psané podoby 
jazyka a v oblasti reálií zemí příslušných jazykových 
oblastí
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Anglický jazyk 9. ročník

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři rozvoj slovní zásoby a psaných komunikačních 
dovedností

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání, naslouchání druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, žádost

    

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 Německý jazyk je vyučován od 7. do 9. ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů 

vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  
Kromě základní slovní zásoby se žákům poskytují podmínky pro vznik čtenářských dovedností, pro rozvoj 
rozumových schopnosti rozlišit grafickou podobu jazyka od psané podoby. Důraz je kladen na čtení 
s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Zvláštní pozornost je věnována komunikaci, která 
je jedním z předních cílů výuky. 
Žáci si postupně uvědomují důležitost znalosti cizího jazyka, která je předpokladem pro komunikaci 
v Evropě i ve světě. Jsou motivováni k jeho dalšímu studiu.   
Naplňování očekávaných výstupů probíhá na základě nabízených aktivizujících metod. Jsou uplatňovány 
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Název předmětu Německý jazyk
zpravidla metody podporující tvořivost, samostatnost a skupinová spolupráce, jsou zařazovány metody 
moderní komunikace a práce s primárními zdroji. Nedílnou součástí je sebereflexe a evaluace práce. 
Velký důraz při hodnocení je kladen na individuální přístup ke každému žákovi. Hodnocení probíhá 
zpravidla na základě stanovených kritérií. 
Vzdělávání probíhá dle stanovené výše uvedené časové dotace, obvykle v odborné učebně. Může však 
probíhat i mimo učebnu, venku, i v domácím prostředí. 
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)
Integrace předmětů • Další cizí jazyk
Mezipředmětové vztahy • Zeměpis

• Výtvarná výchova
• Informatika

Kompetence k učení:
Žák:
-efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy apod.)
- chápe slova ve vztazích
-vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby
- posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problém bránící učení - vlastní sebehodnocení
- sleduje svůj pokrok při používání vhodných online nástrojů 

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

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení znalosti z různých vyučovacích 
předmětů
- uplatňuje kreativitu
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Název předmětu Německý jazyk
- orientuje se v cizím jazykovém prostředí
- zpracovává projekty
Kompetence komunikativní:
Žák:
- vede rozhovory (různé každodenní situace)
- používá naučené fráze
- komunikuje výstižně
- rozšiřuje svou slovní zásobu
- účinně vede monolog/dialog
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně 
v rámci svých možností v cizím jazyce 
- účinně se zapojuje do diskuse v cizím jazyce 
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 
světem
- usiluje o podporu komunikativních dovedností prostřednictvím různých digitálních technologií, využívá 
programů, aplikací a webových stránek pro osvojování slovní zásoby
  a správné výslovnosti 

Kompetence sociální a personální:
Žák:
-účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 
-vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá 
a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
-dodržuje termíny splnění úkolů
-respektuje názor ostatních
Kompetence občanské:
Žák:
- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost
- aktivně se zapojuje do kulturního dědictví a sportovních aktivit
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Název předmětu Německý jazyk
Kompetence digitální:
Žák:
- vyhledává a zpracovává informace v daném cizím jazyce, samostatně vyhledává a snaží se posoudit 
důvěryhodnost cizojazyčného informačního zdroje
- digitálně zpracovává, ukládá, zálohuje a sdílí získané informace a vytváří digitální obsah, případně bez 
opory o jiné zdroje (např. vlastní video nebo prezentace vlastních fotografií)
- uvědomuje si existenci autorského zákona a osvojuje si zvyk uvádět bibliografické zdroje při šíření 
informací jiných autorů
- pracuje s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k jejich 
používání, např. využívání online slovníků
- využívá odpovídající čtenářské strategie vhodné pro digitální čtení a k práci (čtení) v prostředí elektronické 
obrazovky (posouvání řádků, stránek) a k další práci s textem a informacemi
- pracuje s klávesnicí pro další cizí jazyky, k formulování písemného vyjádření různými formami
- reaguje adekvátním způsobem na písemné sdělení v tištěné i elektronické podobě
- napíše jednoduché texty v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk
- reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby, v tištěné podobě, za použití klávesnice 
pro daný jazyk i v elektronické podobě
Kompetence pracovní:
Žák:
-využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
- samostatně pracuje s různými druhy slovníků a dalšími materiály podporujícími výuku cizího jazyka
- vyhledává zadaná témata na internetu
- pracuje samostatně, systematicky a cílevědomě 
- zhodnotí vlastní práci i práci spolužáků a navrhne zlepšení

   

Německý jazyk 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Poslech s porozuměním 
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

snaží se porozumět jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností

základní výslovnostní návyky

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

pomalu se seznamuje s porozuměním slov a 
jednoduchých vět, které jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně

konverzačně a poslechově zaměřené aktivity rozvíjející 
slovní zásobu v tématech:
čísla, barvy, kalendářní rok - dny, měsíce, roční období
já
volný čas
sport
škola

Tematický celek -  Mluvení 
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

zkouší sdělit jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, školy a volného 
času

dostačující slovní zásoba k ústní i písemné komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím

Tematický celek -  Čtení s porozuměním 
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

seznamuje se s jednoduchými informačními nápisy a 
orientačními pokyny

slovní zásoba a její aplikace v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů témata: já, škola a 
můj volný čas

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

snaží se porozumět slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běžným tématům

rozvíjení schopnosti rozlišovat mluvenou a psanou 
podobu jazyka, sledování pravopisu slov osvojené 
slovní zásoby

Tematický celek -  Psaní 
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři umí vyplnit základní údaje o sobě ve formuláři v tištěné i 

elektronické podobě
základní údaje o sobě a pojmy na jednoduchém 
formuláři

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

zkusí napsat jednoduchý text týkající se jeho 
samotného, školy a volného času

napsání jednoduchého textu týkajícího se jeho 
samotného, školy a volného času s použitím 
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osvojovaných témat jednoduchých gramatických struktur
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích

   

Německý jazyk 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Poslech s porozuměním 
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

zdokonaluje se v porozumění slov a jednoduchých vět, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně

konverzačně a poslechově zaměřené aktivity rozvíjející 
slovní zásobu v tématech:
volný čas, části dne, časové, údaje
rodina
povolání
názvy některých zemí
potraviny
jídlo
nakupování - ceny
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průběh dne
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

trénuje porozumění základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních témat

rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace

Tematický celek -  Mluvení 
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů cvičí zapojení se do jednoduchých rozhovorů základní výslovnostní návyky, gramatické struktury a 

typy vět
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojených témat

dostačující slovní zásoba k ústní i písemné komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím: volný čas, části dne, časové 
údaje, rodina, povolání, názvy některých zemí, 
potraviny, jídlo, nakupování - ceny, průběh dne

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá

snaží se odpovídat na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá

rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka

Tematický celek -  Čtení s porozuměním 
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

zdokonaluje se v porozumění slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k běžným tématům

rozlišení mluvené a psané podoby jazyka
pravopis slov osvojené slovní zásoby získávaných 
mimo jiné z interaktivních výukových materiálů

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

snaží se porozumět krátkému textu, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu a pokouší se v něm vyhledávat 
požadované informace

vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
práce se slovníkem a elektronickým slovníkem
slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů

Tematický celek -  Psaní 
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

trénuje psaní jednoduchého textu týkajícího se jeho 
samotného, rodiny, školy a volného času
napíše krátkou textovou zprávu o základních údajích 
setkání

základní gramatické struktury

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
 život v německy mluvících zemích v průběhu roku
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Poslech s porozuměním 
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 slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně

konverzačně a poslechově zaměřené aktivity rozvíjející 
slovní zásobu v tématech:
domov - obec
cestování - dopravní prostředky
lidské tělo a bolesti
oblečení
příroda - zvířata, počasí
reálie zemí příslušných jazykových oblastí

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

zdokonaluje se v porozumění základních informací v 
krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat

rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace

Tematický celek -  Mluvení 
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů bez problémů se zapojí do jednoduchých rozhovorů základní výslovnostní návyky a gramatické struktury a 

typy vět
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá

reaguje na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá

gramatické jevy k realizaci komunikačního záměru

Tematický celek -  Čtení s porozuměním 
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům

rozlišení mluvené a psané podoby jazyka
pravopis slov osvojené slovní zásoby

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 

porozumí krátkému textu, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu a pokouší se v něm vyhledávat 

vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
práce se slovníkem
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vyhledá v něm požadovanou informaci požadované informace
Tematický celek -  Psaní 
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

píše jednoduchý text týkajícího se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat
napíše jednoduchý text v elektronické podobě za použití 
klávesnice pro daný jazyk

základní gramatické struktury v písemném projevu
krátký e-mail o sobě, rodině a koníčcích

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

pokouší se stručně reagovat na jednoduché písemné 
sdělení

slovní zásoba daného tematického okruhu a související 
gramatické jevy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
specifické znaky německého jazyka
význam užívání německého jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání

    

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 5 5 5 43
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 
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Název předmětu Matematika
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. 
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
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- 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)
Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Mezipředmětové vztahy • Informatika

• Dějepis
Kompetence k učení:
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:
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

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 Matematika
Žák:
- zdůvodňuje matematické postupy
- vytváří hypotézy
- komunikuje na odpovídající úrovni
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- spolupracuje ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- se učí věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly
Kompetence občanské:
Žák:
- respektuje názory ostatních
- formuje si volní a charakterové rysy
- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace
Kompetence pracovní:
Žák:
- si zdokonaluje grafický projev
- je veden k efektivitě při organizování vlastní práce
Kompetence digitální:
Žák:
- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
- chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, 
kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání
- zapojuje do řešení úloh a problémů i digitální technologie, porovnává využití tradičních a digitálních 
prostředků, diskutuje o nich
- využívá digitálních pomůcek při modelování matematických situací a řešení matematických úloh i 
problémů a volí efektivní postupy
- navrhuje vlastní statistická šetření v oblastech jejich zájmů, posuzuje získaná data, výsledky prezentuje, 
zobecňuje a diskutuje o metodách a výsledcích
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Matematika 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Číslo a početní operace 
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

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

využití jednoduchých početních operací slovní úlohy z běžného života s využitím sčítání, 
odčítání a porovnávání čísel, o několik více, o několik 
méně
součet a rozdíl přirozených čísel
sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru 0 - 20

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

sčítá a odčítá čísla v oboru 0 - 20

komutativnost sčítání
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

čte, píše a porovná čísla 0 - 20 čtení, zápis a porovnávání čísel

Tematický celek -  Závislosti, vztahy a práce s daty 
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

učí se orientovat v čase hodina, den, týden, měsíc, rok

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

učí se popisovat jednoduché závislosti z běžného života jednoduché slovní úlohy

Tematický celek -  Geometrie v rovině a prostoru 
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

orientuje se v prostoru, modeluje geometrické útvary v 
rovině, seznámí se s některými geometrickými tělesy základní útvary v rovině a prostoru, prostorová 
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Matematika 1. ročník

orientace (vpravo, vlevo, pod, nad, před, za)
tělesa (krychle, kvádr, koule, válec)

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Číslo a početní operace 

sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 100 s přechodem 
desítky
písemné algoritmy sčítání a odčítání
násobení a dělení v oboru násobilek
příklady se závorkami

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

sčítá a odčítá do 100, násobí a dělí v oboru násobilek

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

vytvoří soubor s počtem prvků do 100 obor přirozených čísel do 100

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

čte, píše a porovnává čísla do 100 zápis čísla v desítkové soustavě

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

znázorní přirozená čísla do 100 na číselné ose číselná osa
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Matematika 2. ročník

Tematický celek -  Závislosti, vztahy a práce s daty 
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

při řešení slovních úloh z praxe využívá jednoduché 
početní operace

slovní úlohy z běžného života s využitím sčítání, 
odčítání, násobení a dělení a porovnávání čísel o 
několik více, o několik méně, několikrát více, 
několikrát méně

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

čte údaje na různých typech hodin jednotky času

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

čte, doplňuje a sestavuje tabulky, užívá tabulkové zápisy 
v praxi

vytváření a doplňování tabulek, práce s tabulkami

Tematický celek -  Geometrie v rovině a prostoru 
základní útvary v rovině (lomená, přímá a křivá čára, 
úsečka, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, 
čtyřúhelník, mnohoúhelník)

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

modeluje, kreslí a rýsuje rovinné obrazce a jednoduchá 
tělesa

základní útvary v prostoru (krychle, kvádr, válec, 
koule, jehlan, kužel)

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

narýsuje přímku a úsečku délka úsečky, jednotky délky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjí 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
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Matematika 3. ročník

• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

Tematický celek -  Geometrie 
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

narýsuje přímku, vyznačí polopřímku, úsečku, určí 
polohu dvou
přímek v rovině, měří

délka úsečky, jednotky délky a jejich převody

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

pozná a vymodeluje jednoduché souměrné útvary osově souměrné útvary

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

kreslí a rýsuje rovinné obrazce ve čtvercové síti,
vymodeluje stavby daného tvaru

lomená čára, přímá čára, úsečka, trojúhelník, čtverec, 
obdélník,
kružnice, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
základní útvary v prostoru

Tematický celek -  Závislosti a vztahy 
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

určuje časové údaje, převádí jednotky času jednotky času - sekunda, minuta, hodina, den, týden,
měsíc, rok

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

užívá tabulkové zápisy v praxi práce s tabulkami, grafy, jízdními řády online

Tematický celek -  Číslo a početní operace 
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

vytvoří soubor s počtem prvků do 1 000 obor přirozených čísel do 1 000

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

čte, píše a porovnává čísla do 1 000 zápis čísla v desítkové soustavě, porovnávání

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

znázorní přirozená čísla do 1 000 na číselné ose číselná osa

sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 1 000
písemné algoritmy sčítání, odčítání a násobení
automatizace násobení a dělení v oboru násobilek,
dělení se zbytkem
násobení a dělení mimo obor násobilek

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

sčítá a odčítá do 1 000, automatizuje pamětné násobení
a dělení

příklady se závorkami
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Matematika 3. ročník

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy z praxe, využívá osvojené početní
operace

slovní úlohy z běžného života s využitím sčítání,
odčítání a porovnávání čísel

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání

   

Matematika 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Číslo a početní operace 
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

orientuje se v oboru čísel do milionu a umí počítat do 
milionu po 100 000,10 000,1 000,
zapisuje čísla rozvinutým zápisem a je schopen též zápis 
přepsat do podoby čísla,
je schopen použít komutativnost (záměnu) a 
asociativnost (sdružování) sčítání a násobení

číselná řada do 1 000 000, rozklad čísla v desítkové 
soustavě

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

písemně sčítá a odčítá přirozená čísla,
písemně násobí přirozená čísla jednociferným a 
dvojciferným činitelem,
písemně dělí jednociferným dělitelem,
dělí se zbytkem v oboru přirozených čísel

písemné sčítání a odčítání přirozených čísel,
písemné násobení přirozených čísel jednociferným a 
dvojciferným činitelem,
písemné dělení jednociferným dělitelem,
dělení se zbytkem v oboru přirozených čísel

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 

zvládá zaokrouhlovat přirozená čísla,
provádí odhady, kontroly výsledků početních operací

zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000,
odhady
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Matematika 4. ročník

přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

řeší samostatně slovní úlohy vedoucí k provádění 
početních výkonů s čísly v daném oboru a na vztahy o x 
více a o x méně,
řeší a tvoří slovní úlohy na dva až tři početní výkony

slovní úlohy s osvojenými početními výkony,
praktické slovní úlohy

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku

získá povědomí o zlomcích zlomky a jejich zápis,
modelování a výpočet části z celku,
grafické znázornění zlomku

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel

seznámí se porovnáváním, sčítáním a odčítáním zlomků 
se stejným jmenovatelem

porovnávání zlomků,
sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem,
jednoduché slovní úlohy se zlomky

Tematický celek -  Závislosti, vztahy a práce s daty 
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává, sbírá a třídí data dle důležitosti,

doplní údaje, které chybí v tabulce,
využije pro uspořádání získaných dat tabulku

sběr a třídění dat,
práce s daty v elektronické podobě

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

zvládá číst a sestavit jednoduché tabulky a diagramy,
orientuje se v jízdním řádu,
používá jednotky hmotnosti, času a objemu

diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády,
jednotky hmotnosti, času a objemu

Tematický celek -  Geometrie v rovině a prostoru 
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

rýsuje a znázorňuje základní rovinné útvary,
poznává geometrické útvary v reálných situacích,
při rýsování používá jednoduché konstrukce

trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnice, poloměr, 
průměr kružnice

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

počítá grafický součet a rozdíl úsečky,
počítá obvod mnohoúhelníku,
měří a porovnává obvody objektů v rovině,
převádí jednotky délky

délky úseček,
obvod mnohoúhelníku,
jednotky délky

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice umí sestrojit rovnoběžky a kolmice kolmice, rovnoběžky, různoběžky
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

seznamuje se se základními jednotkami obsahu,
pomocí čtvercové sítě určuje obsah obrazce

obsah obrazců,
jednotky obsahu,
čtvercová síť

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 

rýsuje osu souměrnosti úsečky,
poznává osově souměrné útvary,

osa souměrnosti
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Matematika 4. ročník

souměrnosti útvaru překládáním papíru určuje osu souměrnosti osově souměrných útvarů
Tematický celek -  Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
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

aplikuje znalosti při řešení slovních úloh,
hledá řešení problémových úloh,
řeší logické úlohy

slovní úlohy,
číselné a obrázkové řady,
magické čtverce,
prostorová představivost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Číslo a početní operace 
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

orientuje se v numeraci přes milion; zapíše čísla na 
číselnou osu a porovnává je; využívá zákon komutativní, 
asociativní a distributivní.

numerace přes milion; zápis, porovnávání, vztahy: 
více, méně, rovná se; zákon komutativnosti, 
asociativnosti a distributivnosti

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti; sčítá a odčítá 
písemně tři až čtyři přirozená čísla; pamětně násobí a 
dělí přirozená čísla v jednoduchých případech; písemně 
násobí až čtyřciferným činitelem; písemně dělí jedno až 
dvojciferným dělitelem

operace s velkými čísly; sčítání a odčítání zpaměti; 
písemné sčítání a odčítání čísel do milionu; pamětné 
násobení a dělení; písemné násobení jedno až 
čtyřciferným činitelem; algoritmus písemného dělení 
jedno až dvojciferným dělitelem, kontrola

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 

zaokrouhluje čísla s požadovanou přesností, 
zaokrouhluje na miliony; používá kapesní kalkulátor

zaokrouhlování a odhad do milionu; práce 
s kalkulátorem – kontrola
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přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

řeší složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo 
dvěma výpočtům

slovní úlohy s jednou či dvěma početními operacemi; 
praktické a jednoduché slovní úlohy s využitím zlomků 
a desetinných čísel

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel

zapisuje zlomky, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem, poznává desetinné zlomky

sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

převody vybraných desetinných čísel na zlomky a 
opačně; desetinné číslo (desetiny, setiny, tisíciny)

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose

zapíše, přečte, zobrazí, zaokrouhlí, sčítá a odčítá 
desetinná čísla řádu desetin a setin; násobí a dělí 
desetinné číslo deseti; řeší jednoduché slovní úlohy s 
desetinnými čísly

číselná osa – zobrazení desetinných čísel a zlomků; 
zaokrouhlování desetinných čísel; početní operace s 
desetinnými čísly; násobení a dělení desetinných čísel 
deseti, stem, ... (řády desetin a setin); porozumění 
významu znaménka " -" pro zápis záporných celých 
čísel, zobrazení na číselné ose

Tematický celek -  Závislosti, vztahy a práce s daty 
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává, sbírá a třídí data pravoúhlá soustava souřadnic, grafy, tabulky; 

aritmetický průměr; závisle a nezávisle proměnná – 
grafy

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy pravoúhlá soustava souřadnic, grafy, tabulky; 
aritmetický průměr; závisle a nezávisle proměnná – 
grafy

Tematický celek -  Geometrie v rovině a v prostoru 
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

vyjmenuje vlastnosti geometrických tvarů; rozhoduje 
díky trojúhelníkové nerovnosti, zda trojúhelník lze či 
nelze sestrojit; zhotoví náčrtek, zapíše postup a provede 
konstrukci geometrických tvarů; narýsuje čtverec, 
obdélník, trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný, 
pravoúhlý; narýsuje úhlopříčky čtverce a obdélníku; 
seznámí se s tělesy – jehlan, koule, kužel, válec

vlastnosti geometrických útvarů; trojúhelník – 
vlastnosti, konstrukce, nerovnost; nákres, zápis a 
konstrukce geometrických útvarů; značky zápisu 
konstrukce; rýsování – čtverec, obdélník, trojúhelník a 
jiné rovinné obrazce; kružnice, kruh; vzájemná poloha 
dvou kružnic; úhlopříčky čtverce a obdélníku; tělesa - 
jehlan, koule, kužel, válec

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

rozlišuje a užívá všech druhů čar, používá pojem lomená 
čára a určí jejich délku; narýsuje osu úsečky

střed úsečky; osa úsečky

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá obsah čtverce a obdélníku; jednotky obsahu; vzorečky 
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užívá základní jednotky obsahu základní jednotky obsahu; vypočítá obsah čtverce a 
obdélníku; rozlišuje tělesa podle sítě, u krychle a kvádru 
užívá jednotky obsahu a objemu

pro výpočet obsahu čtverce a obdélníka

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

rýsuje osu souměrnosti úsečky; poznává osově 
souměrné útvary; určuje osu souměrnosti osobě 
souměrných útvarů; určí souřadnice bodu ve čtvercové 
síti

osa souměrnosti; osově souměrné útvary; čtvercová 
síť; tělesa ve čtvercové síti

Tematický celek -  Nestandartní aplikační úlohy a problémy 
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

užívá logickou úvahu při řešení úloh s nadbytečnými či 
chybějícími informacemi

prostorová představivost – model krychle, kvádru; 
stavíme z krychlí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
jasná a respektující komunikace, vedení a organizace práce skupiny

   

Matematika 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Shrnutí a opakování učiva z 1. - 5. ročníku: Přirozená čísla 

zápis přirozených čísel v desítkové soustavě
zobrazení přirozených čísel na číselné ose

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

zapisuje, porovnává, zobrazuje přirozená čísla na číselné 
ose

porovnávání přirozených čísel
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou zaokrouhluje přirozená čísla zaokrouhlování přirozených čísel
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přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti i 
písemně

početní operace s přirozenými čísly

Tematický celek -  Shrnutí a opakování učiva z 1. - 5. ročníku: Geometrie 
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary charakterizuje a třídí rovinné útvary čtverec, obdélník, kružnice a jejich konstrukce

úsečka - sestrojení úsečky dané velikostiM-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary rýsuje úsečku, přímku, rovnoběžky, kolmice, čtverec, 
obdélník, kružnici konstrukce rovnoběžek a kolmic

jednotky délkyM-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

převádí jednotky délky a obsahu
jednotky obsahu

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

rozeznává prostorové útvary krychle, kvádr, válec, koule

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles rýsuje síť kvádru a krychle síť krychle a kvádru
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá povrch krychle a kvádru povrch krychle a kvádru
Tematický celek -  Desetinná čísla 

čtení a zápis desetinných číselM-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

zobrazuje desetinná čísla na číselné ose
zobrazení čísla na číselné ose

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor

zaokrouhluje desetinná čísla na daný řád porovnávání a zaokrouhlování

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

násobí a dělí desetinné číslo 10, 100, 1000 násobení a dělení 10, 100, 1000

sčítání a odčítání desetinných číselM-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

provádí početní operace s desetinnými čísly
násobení a dělení desetinného čísla přirozeným i 
desetinným číslem

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

převádí jednotky délky, hmotnost a obsahu převod jednotek délky, obsahu a hmotnosti
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Tematický celek -  Dělitelnost přirozených čísel 
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

určí násobky a dělitele daného čísla
využívá znaky dělitelnosti
rozezná prvočíslo a číslo složené
provádí rozklad přirozeného čísla na prvočinitele
určí největší společný dělitel a nejmenší společný 
násobek dvou až tří přirozených čísel
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel

násobek, dělitel
znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 10
prvočíslo a číslo složené
rozklad čísla na prvočinitele
společný dělitel, největší společný dělitel
společný násobek, nejmenší společný násobek
čísla soudělná a nesoudělná
řešení slovních úloh

Tematický celek -  Úhel a jeho velikost 
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

narýsuje úhel dané velikosti
graficky sčítá a odčítá úhly
sčítá a odčítá velikosti úhlů udané ve stupních a 
minutách
násobí a dělí úhel a jeho velikost dvěma
vyznačí vedlejší a vrcholové úhly a určí jejich velikost

úhel, osa úhlu, přenášení úhlů
velikost úhlu, měření velikosti
převody jednotek (stupně a minuty)
přímý, tupý, pravý a ostrý úhel
sčítání a odčítání úhlů a jejich velikostí
násobení a dělení úhlů a jejich velikostí dvěma
vedlejší a vrcholové úhly

Tematický celek -  Osová souměrnost 
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

určí, zda jsou dva rovinné obrazce shodné
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
v osové souměrnosti
určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce
určí osově souměrné obrazce

shodnost geometrických útvarů
osová souměrnost, osa souměrnosti
konstrukce obrazu v osové souměrnosti
osově souměrné obrazce

Tematický celek -  Trojúhelník 
vnější a vnitřní úhly trojúhelníku
rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník a jeho 
vlastnosti
typy trojúhelníků podle vnitřních úhlů (ostroúhlý, 
pravoúhlý a tupoúhlý)

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary třídí a popíše trojúhelníky

konstrukce trojúhelníku ze tří stran, trojúhelníková 
nerovnost

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí výšky a těžnice těžnice, těžiště a výšky trojúhelníku
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M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem určí velikost vnitřního úhlu, jsou-li dány velikosti dvou 

vnitřních úhlů trojúhelníku
součet vnitřních úhlů trojúhelníku

Tematický celek -  Objem a povrch krychle a kvádru 
objem tělesa v krychlové sítiM-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 

v rovině
načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném 
rovnoběžném promítání zobrazování krychle a kvádru ve volném rovnoběžném 

promítání
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles sestrojí jejich síť síť krychle a kvádru
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá objem a povrch krychle a kvádru objem krychle a kvádru
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

převádí jednotky objemu jednotky objemu, jejich převod

stěnová a tělesová úhlopříčkaM-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů krychle 
a kvádru řešení slovních úloh

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Desetinná čísla - využívání dovedností, znalostí a zkušeností v praxi (nakupování, odhad množství, času, vzdáleností)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Dělitelnost přirozených čísel - modelování a řešení praktických problémových úloh (dělení do rovnocenných skupin, ...)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rovinné geometrické útvary - rozvoj analyticko-syntetického myšlení (rozbor, konstrukce)
Osová souměrnost - estetické cítění

   

Matematika 7. 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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Zlomky 
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

upraví daný zlomek na základní tvar zlomek, základní tvar zlomku

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

porovnává zlomky, zobrazuje je na číselné ose porovnávání zlomků, zobrazování na číselné ose

rozšiřování a krácení zlomků, rovnost zlomků
desetinná čísla a zlomky – převádění zlomku na 
desetinné číslo a naopak

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

provádí početní operace se zlomky

početní operace se zlomky – sčítání a odčítání zlomků, 
společný jmenovatel, vlastnosti, násobení a dělení 
zlomků, převrácené číslo, vlastnosti početních operací

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

užívá zlomky při řešení slovních úloh řešení slovních úloh na využití početních výkonů se 
zlomky

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

upravuje složené zlomky složený zlomek

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

upravuje smíšené číslo na zlomek smíšená čísla – převádění smíšených čísel na zlomky a 
zlomků na smíšená čísla

Tematický celek -  Celá čísla 
čísla kladná a záporná, zápis záporného čísla a jeho 
užití v praxi

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

zobrazuje kladná a záporná čísla na číselné ose

čísla navzájem opačná
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a určuje absolutní hodnotu daného čísla absolutní hodnota čísla
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racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

porovnává celá čísla porovnávání celých čísel

početní operace s celými čísly – sčítání a odčítání, 
vlastnosti

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

provádí početní operace v oboru celých čísel

početní operace s celými čísly – násobení a dělení, 
vlastnosti

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

řeší slovní úlohy řešení slovních úloh v oboru celých čísel

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

zobrazuje racionální čísla na čís. ose uspořádání a zobrazování celých čísel na číselné ose

Tematický celek -  Racionální čísla 
uspořádání a zobrazování racionálních čísel na číselné 
ose

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

porovnává racionální čísla

porovnávání racionálních čísel
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

vyjadřuje racionální číslo zlomkem, desetinným číslem vyjadřování racionálních čísel zlomkem, desetinným 
číslem

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

provádí početní operace s racionálními čísly početní operace s racionálními čísly – sčítání, odčítání, 
násobení a dělení

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

řeší slovní úlohy v oboru racionálních čísel řešení slovních úloh v oboru racionálních čísel

Tematický celek -  Poměr 
poměr – vyjádření dělením, zlomkemM-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

zjednodušuje daný poměr krácením
krácení a rozšiřování poměru
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převrácený poměr
postupný poměr

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

mění a rozděluje číslo v daném poměru

dělení celku na části v daném poměru, zvětšování a 
zmenšování v daném poměru

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

pracuje s měřítky map a plánů měřítko plánů a map

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

využívá měřítko při zhotovení plánu měřítko plánů a map

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru řešení slovních úloh vedoucích k užití poměru

Tematický celek -  Přímá a nepřímá úměrnost 
přímá úměrnost, zápis vztahů přímé úměrnosti 
pomocí tabulek

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

zapisuje tabulku přímé a nepřímé úměrnosti

nepřímá úměrnost, zápis vztahů nepřímé úměrnosti 
pomocí tabulek, graf nepřímé úměrnosti

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

určuje, zda daná závislost je nebo není přímá (nepřímá) 
úměrnost

určování, zda je daná závislost přímá (nepřímá) 
úměrnost

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

orientuje se v pravoúhlé soustavě souřadnic pravoúhlá soustava souřadnic v rovině, osy souřadnic, 
čtení souřadnic bodu, zakreslování bodu s danými 
souřadnicemi
graf přímé úměrnostiM-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 

grafem
narýsuje graf přímé (nepřímé) úměrnosti

nepřímá úměrnost, zápis vztahů nepřímé úměrnosti 
pomocí tabulek, graf nepřímé úměrnosti

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé 
úměrnosti, pomocí trojčlenky

trojčlenka, řešení slovních úloh

Tematický celek -  Procenta 
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

určí, jak velkou část celku tvoří daný počet procent procento, základ, procentová část, počet procent

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

určí, kolik procent je daná část z celku výpočet 1 %, procentové části, základu a počtu 
procent (provádění výpočtů pomocí přechodu přes 1 
%, pomocí úměry – užití trojčlenky, pomocí 
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desetinných čísel)
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

určí celek z dané části, z daného počtu procent výpočet 1 %, procentové části, základu a počtu 
procent (provádění výpočtů pomocí přechodu přes 1 
%, pomocí úměry – užití trojčlenky, pomocí 
desetinných čísel)

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

řeší slovní úlohy na výpočet procentové části, počtu 
procent a celku

řešení slovních úloh

základy finanční matematikyM-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

řeší příklady na výpočet úroků
úrok, jednoduché úrokování

Tematický celek -  Shodnost, středová souměrnost 
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

určuje shodné útvary shodnost geometrických útvarů

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

užívá věty o shodnosti troj.– sss, sus, usu shodnost trojúhelníků, věty o shodnosti trojúhelníků - 
sss, sus, usu, užití vět

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

sestrojí trojúhelník zadaný sss, sus, usu konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti středová souměrnost, konstrukce obrazu útvaru ve 
středové souměrnosti, samodružný bod, útvary 
středově souměrné

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

určí střed souměrnosti středově souměrného rovinného 
obrazce

středová souměrnost, konstrukce obrazu útvaru ve 
středové souměrnosti, samodružný bod, útvary 
středově souměrné

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

modeluje řešení geometrických úloh pomocí 
dynamického geometrického softwaru

nástroje a využití geometrického softwaru

Tematický celek -  Čtyřúhelníky, hranoly 
čtyřúhelník – základní vlastnosti
rovnoběžník a jeho vlastnosti
výšky a úhlopříčky rovnoběžníku

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a zná jejich 
vlastnosti

obdélník, kosodélník, čtverec, kosočtverec – 
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rozlišování různých druhů rovnoběžníků podle jejich 
vlastností

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí rovnoběžník z daných prvků konstrukce rovnoběžníků z daných prvků
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

vypočítá obvod a obsah rovnoběžníků obvod a obsah rovnoběžníku, řešení slovních úloh

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozlišuje jednotlivé druhy lichoběžníků a zná jejich 
vlastnosti

lichoběžník – druhy a jeho vlastnosti

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí lichoběžník z daných prvků konstrukce lichoběžníků z daných prvků
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

vypočítá obvod a obsah lichoběžníku obvod a obsah lichoběžníku, řešení slovních úloh

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

vypočítá obsah trojúhelníku obsah trojúhelníku

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu 
rovnoběžníku, trojúhelníku a lichoběžníku

obvod a obsah rovnoběžníku, řešení slovních úloh

hranol, popis, síť hranoluM-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles sestrojí síť hranolu s rovnoběžníkovou, lichoběžníkovou 
a trojúhelníkovou základnou hranol s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou a 

lichoběžníkovou základnou
objem a povrch hranoluM-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá povrch a objem těchto hranolů
řešení slovních úloh z praxe na výpočty objemů a 
povrchů hranolů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Celá čísla - klimatické změny, změny různých hodnot (pokles a vzestup hladiny řeky, teploty vzduchu, hodnoty peněz, počtu obyvatel jednotlivých zemí, ...)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Procenta, promile - péče o své zdraví – promile alkoholu v krvi
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Procenta - národnostní menšiny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Procenta, úroky - rodinný rozpočet
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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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta 
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

určuje druhou mocninu a druhou odmocninu pomocí 
tabulek a kalkulátoru
užívá Pythagorovu větu v praxi
řeší slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty

druhá mocnina přirozených čísel a nuly
druhá mocnina desetinných čísel, zlomků, záporných 
čísel
určování druhé mocniny pomocí tabulek a kalkulátoru
druhá odmocnina, určování pomocí tabulek a 
kalkulátoru
řešení slovních úloh z praxe na užití určování druhé 
mocniny a odmocniny
řešení úloh s geometrickou tematikou
Pythagorova věta – její algebraický a geometrický 
význam
řešení slovních úloh z praxe

Tematický celek -  Mocniny s přirozeným mocnitelem 
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

určuje mocniny s přirozeným mocnitelem
provádí základní početní operace s mocninami
čte a zapisuje dané číslo v desítkové soustavě pomocí 
mocnin deseti

mocniny s přirozeným mocnitelem
početní operace s mocninami s přirozeným 
mocnitelem (sčítání, odčítání, násobení, dělení, 
mocnina – součinu, zlomku a mocniny), jejich 
vlastnosti
zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti 
a ve tvaru a.10n

Tematický celek -  Výrazy 
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 

určuje hodnotu daného číselného výrazu
zapisuje slovní text pomocí výrazů s proměnnými

číselný výraz, určování hodnoty číselného výrazu
proměnná, výraz s proměnnou, dosazování do výrazu
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násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

sčítá a odčítá mnohočleny
násobí mnohočlen jednočlenem
násobí mnohočlen mnohočlenem
upravuje výraz vytýkáním před závorku
užívá vzorce (a + b)2, (a - b)2, a2 - b2 ke zjednodušení 
výrazů

zápis slovního textu pomocí výrazů
celistvý výraz, mnohočlen
sčítání a odčítání mnohočlenů
násobení mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem
dělení mnohočlenu jednočlenem
vytýkání před závorku
užití vzorců (a + b)2, (a - b)2, a2 - b 2
rozklad na součin

Tematický celek -  Lineární rovnice 
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav
provádí zkoušku správnosti řešení
řeší slovní úlohy vedoucí k řešení lineárních rovnic
užívá řešení lineárních rovnic v praxi

rovnost, vlastnosti rovnosti
lineární rovnice s jednou neznámou, řešení lineární 
rovnice
řešení lineární rovnic pomocí ekvivalentních úprav
provádění zkoušky správnosti řešení
řešení slovních úloh
výpočet neznámé ze vzorce

Tematický celek -  Základy statistiky 
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data provádí statistická šetření, zapisuje jeho výsledky do 

tabulky
základní pojmy – statistický soubor, statistické šetření, 
jednotka, znak, četnost
provádění statistického šetření, třídění podle 
kvantitativních nebo kvalitativních znaků,

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data sestrojí sloupkový (kruhový) diagram diagramy – sloupkový, kruhový – čtení a sestrojování 
diagramů, čtení a sestrojování diagramů s údaji 
zadanými v procentech

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data určuje četnost jednotlivých hodnot a zapisuje je do 
tabulky

zápis údajů do tabulky, určování četnosti, užití 
čárkovací metody

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data vypočítá aritmetický průměr aritmetický průměr a jeho výpočet
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data určuje z dané tabulky modus a medián modus a medián – určování a užití v praxi
M-9-2-02 porovnává soubory dat čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji 

uvedenými v procentech
diagramy – sloupkový, kruhový – čtení a sestrojování 
diagramů, čtení a sestrojování diagramů s údaji 
zadanými v procentech

Tematický celek -  Kruh, kružnice, válec 
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodu kružnice a z konstrukce tečny kružnice v daném bodě kružnice a z 
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daného bodu ležícího vně kružnice daného bodu ležícího vně kružnice
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

užívá Thaletovu větu v praxi Thaletova věta

vzájemná poloha kružnice a přímky – tečna, sečna, 
vnější přímka, tětiva

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary určí vzájemnou polohu kružnice a přímky a dvou kružnic

vzájemná poloha dvou kružnic, vnější a vnitřní dotyk 
dvou kružnic, středná, určování vztahů poloměrů dvou 
kružnic a středné
kruh, kružnice, poloměr, průměr, sestrojování kružnice 
daného poloměru

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

vypočítá obsah a obvod kruhu, délku kružnice

délka kružnice, obsah kruhu, číslo pí
válec, síť válce, podstavy a plášť válceM-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles sestrojí síť válce
konstrukce sítě válce

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá povrch a objem válce objem a povrch válce
středový úhel, délka oblouku kružnice, obsah kruhové 
výseče

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům v kruhu, kružnici a 
válci (obvod, povrch, …)

řešení slovních úloh na výpočty objemu a povrchu 
válce

Tematický celek -  Konstrukční úlohy 
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

používá základní pravidla přesného rýsování
provádí konstrukce s užitím základních typů množin 
daných vlastností
sestrojí osu úsečky a osu úhlu
sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu
sestrojí trojúhelníky, čtyřúhelníky zadané různými prvky

základní pravidla přesného rýsování
množiny bodů dané vlastnosti a jejich sestrojování
základní konstrukční úlohy
konstrukce trojúhelníků, rovnoběžníků, lichoběžníků, 
čtyřúhelníků
rozbor konstrukční úlohy, zápis postupu konstrukce, 
provedení konstrukce, diskuse počtu řešení

Tematický celek -  Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

užívá logickou úvahu
řeší úlohy na prostorovou představivost

číselné a obrázkové analogie
logické a netradiční geometrické úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Matematika 8. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Základy statistiky - využití tabulkového kalkulátoru k sestrojování tabulek, diagramů a grafů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Základy statistiky - demografické údaje u nás i ve světě

   

Matematika 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Soustavy rovnic 
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými metodou dosazovací a sčítací
provádí zkoušku správnosti řešení
řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních rovnic 
se dvěma neznámými

soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
řešení metodou dosazovací
řešení metodou sčítací
řešení slovních úloh vedoucích k řešení soustavy 
lineárních rovnic
řešení slovních úloh nazývaných slovní úlohy o pohyb, 
o společné práci, o směsích

Tematický celek -  Funkce 
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

rozezná funkční vztah od jiných vztahů
určí definiční obor a množinu hodnot funkce
sestrojí graf lineární, kvadratické funkce y=ax2 a 
nepřímé úměrnosti
určí, zda je funkce rostoucí, klesající, konstantní
řeší graficky soustavu rovnic
vytváří v digitálním prostředí modely funkcí

funkce – definiční obor a množina hodnot funkce
závislá a nezávislá proměnná
určování z tabulek a grafů různých závislostí, která 
jsou zadáním funkce
graf funkce - sestrojování grafů funkce podle daných 
tabulek
rostoucí a klesající funkce
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Matematika 9. ročník

lineární funkce a její vlastnosti, sestrojování grafu, 
konstantní funkce
grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic se 
dvěma neznámými
přímá úměrnost – graf
kvadratická funkce y=ax2 a její graf
nepřímá úměrnost y=k/x a její graf
užití grafu nepřímé úměrnosti a kvadratické funkce k 
řešení úloh z praxe
nástroje a využití vhodné aplikace k vytvoření grafu 
funkce

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

užívá probrané funkce při řešení úloh z praxe užití grafu lineární funkce k řešení úloh z praxe

Tematický celek -  Lomené 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

určí podmínky, za kterých má daný lomený výraz smysl
krátí a rozšiřuje lomené výrazy
sčítá a odčítá dva až tři lomené výrazy
násobí a dělí lomené výrazy
upraví složený lomený výraz na násobení dvou 
lomených výrazů

lomený výraz – definiční obor
krácení a rozšiřování lomených výrazů
početní operace s lomenými výrazy – sčítání, odčítání, 
násobení a dělení
složený lomený výraz a jeho úprava

Tematický celek -  Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve 
jmenovateli
řeší slovní úlohy

řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
řešení slovních úloh

Tematický celek -  Podobnost 
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

určí podobné útvary v rovině
určí a používá poměr podobnosti
sestrojí rovinný obraz podobný danému
rozdělí úsečku dané délky v daném poměru
užívá poměr podobnosti při práci s plány a mapami
řeší slovní úlohy

podobnost, určování podobných útvarů v rovině
poměr podobnosti a jeho určování
podobnost trojúhelníků – věty o podobnosti sss, sus, 
usu a jejich užití
dělení úsečky v daném poměru
zmenšování a zvětšování rovinných obrazců v daném 
poměru
technické výkresy, plány a mapy – užití podobnosti při 
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Matematika 9. ročník

konstrukci plánů, výpočtů délky tras podle map
Tematický celek -  Goniometrické funkce 
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

určí hodnoty funkcí pomocí tabulek a kalkulátoru
užívá goniometrické funkce při výpočtech objemů a 
povrchů těles
užívá goniometrické funkce při řešení úloh z praxe

goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém 
trojúhelníku
funkce sinus, kosinus, tangens
graf funkce sinus a tangens
určování hodnot goniometrických funkcí pro ostré 
úhly pomocí tabulek a kalkulátoru a určování velikosti 
úhlu pro známou hodnotu funkce

Tematický celek -  Jehlan, kužel, koule 
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles sestrojí síť jehlanu jehlan, kužel, konstrukce sítí jehlanu a kužele
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá povrch a objem jehlanu objem a povrch jehlanu
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá povrch a objem kužele objem a povrch kužele
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles užívá goniometrické funkce při výpočtu povrchu a 

objemu jehlanu a kužele
užití goniometrických funkcí při výpočtu objemu a 
povrchu jehlanu a kužele
koule, poloměr kouleM-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá povrch a objem koule
objem a povrch koule

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles řeší slovní úlohy na výpočty objemu a povrchu řešení slovních úloh na výpočty objemu a povrchu 
jehlanu, kužele a koule

Tematický celek -  Základy finanční matematiky 
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

vypočítá úrok z dané jistiny za určité období při dané 
úrokové míře
určí hledanou jistinu
provádí jednoduché a složené úrokování
převádí vybrané měny

úrok, jistina, úroková doba, úrokovací období, úroková 
míra
určování počtu dní úrokovací doby
úvěry a vklady
zdanění úroků
jednoduché úrokování
složené úrokování
převody měn, valuty, devizy
řešení slovních úloh z praxe

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Funkce - demografické údaje, grafy
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Matematika 9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Základy finanční matematiky - rodinný rozpočet a hospodaření
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Základy finanční matematiky - úroky, zisk, výhodnost reklamy

    

5.5 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

0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Informatika
Oblast Informatika
Charakteristika předmětu Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. 

Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a 
modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé 
učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu 
kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou.
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace 
a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k 
získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, 
jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší.
Škola je zaměřena na informatiku a technické směřování rozvoje žáků, proto jsou do výuky zařazeny 
základy robotiky jako aplikovaná oblast, propojující informatiku a programování s technikou, umožňují řešit 
praktické komplexní problémy, podporovat tvořivost a projektovou činnost a rozvíjet tak informatické 
myšlení.
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Název předmětu Informatika
Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá informatika 
svým specifickým dílem.

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

Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší, buď v PC učebně, nebo v běžné učebně s přenosnými 
notebooky, s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez počítače.

V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a 
spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem.

Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy, 
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání.

Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci.

Pro výuku jsou zakoupené následující pomůcky:

robotická stavebnice LEGO SPIKE PRIME
Odložený náběh od 1. září 2022 na prvním i druhém stupni do roku 2025, kdy nebudou všichni žáci 
seznámení se všemi výstupy RVP ZV.
 

Integrace předmětů • Informatika
Mezipředmětové vztahy • Výchova ke zdraví

• Anglický jazyk
• Český jazyk a literatura
• Matematika
• Tělesná výchova
• Německý jazyk
• Přírodopis

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

Kompetence k učení:
Žák:
- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie v rámci digitálního prostředí, 
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Název předmětu Informatika
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení z 
oblasti digitální technologie
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá 
v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá 
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným 
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 
- samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a 
empirické postupy 
Kompetence komunikativní:
Žák:
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 
světem 
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce a 
respektuje názor druhých
Kompetence občanské:
Žák:
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu
- chápe problematiku GDPR v digitálním prostředí a zásahu do společenského života 
Kompetence pracovní:
Žák:
- motivovat žáky k samostatnému ověřování si svých znalostí a dovedností z oblasti informačních 
technologií
- podněcovat žáky k činnostem vedoucích k zodpovědné práci s výpočetní a komunikační technikou

kompetence žáků 

Kompetence digitální:



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

106

Název předmětu Informatika
Žák:
- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života 
školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít 
- získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 
- vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků 
- využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
- chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, 
kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání 
- předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné 
a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí 
jedná eticky

   

Informatika 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Algoritmizace a programování 
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy

sestaví robota podle návodu
sestaví program pro robota
oživí robota, otestuje jeho chování
najde chybu v programu a opraví ji
upraví program pro příbuznou úlohu
pomocí programu ovládá světelný výstup a motor

sestavení programu a oživení robota
ovládání světelného výstupu
ovládání motoru
opakování příkazů
ovládání klávesnicí – události
ovládání pomocí senzoru
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Informatika 4. ročník

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

pomocí programu ovládá senzor
používá opakování, události ke spouštění programu

Tematický celek -  Data, informace, modelování 
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

sdělí informaci obrázkem
předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel
zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text
zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí 
mřížky
obrázek složí z daných geometrických tvarů či 
navazujících úseček

piktogramy, emodži
kód
přenos na dálku, šifra
pixel, rastr, rozlišení
tvary, skládání obrazce

Tematický celek -  Digitální technologie 
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu
I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

uvede různé příklady využití digitálních technologií v 
zaměstnání rodičů
najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci
propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, 
která s takovým propojením souvisejí
pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu 
a odhlásí se z něj
při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na 
vzdálených počítačích a spouští online aplikace
rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá 
pomoc dospělého

využití digitálních technologií v různých oborech
ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 
uživatele
počítačová data, práce se soubory
propojení technologií, internet
úložiště, sdílení dat, cloud, mazání dat, koš
technické problémy a přístupy k jejich řešení

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 
pracuje, vysvětlí, k čemu slouží
vysvětlí, co je program a rozdíly mezi člověkem a 
počítačem
edituje digitální text, vytvoří obrázek
přehraje zvuk či video
uloží svoji práci do souboru, otevře soubor
používá krok zpět, zoom
řeší úkol použitím schránky
dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním 
zařízením

digitální zařízení
zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
ovládání myši
kreslení čar, vybarvování
používání ovladačů
ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
kreslení bitmapových obrázků
psaní slov na klávesnici
editace textu
ukládání práce do souboru
otevírání souborů
přehrávání zvuku
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příkazy a program
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
komunikace a spolupráce v týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
tvorba mediálního sdělení pro internetové médium

   

Informatika 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Algoritmizace a programování 
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program pro ovládání postavy
v programu najde a opraví chyby
rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, 
co se bude opakovat a kolikrát
vytvoří a použije nový blok
upraví program pro obdobný problém

příkazy a jejich spojování
opakování příkazů
pohyb a razítkování
ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
vlastní bloky a jejich vytváření
kombinace procedur

Tematický celek -  Informační systémy 
I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi

nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky
určí, jak spolu prvky souvisí

systém, struktura, prvky, vztahy

Tematický celek -  Práce s daty, informace, modelování 
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I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat
I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data

pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních 
materiálech
doplní posloupnost prvků
umístí data správně do tabulky
doplní prvky v tabulce
v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za 
správný

data, druhy dat
doplňování tabulky a datových řad
kritéria kontroly dat
řazení dat v tabulce
vizualizace dat v grafu

ŠVP výstupy nezařazené do tematických celků
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty
pomocí obrázku znázorní jev
pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy

graf, hledání cesty
schémata, obrázkové modely
model

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení, zejména ve zpravodajství

   

Informatika 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Data, informace a modelování 
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I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

rozpozná zakódované informace kolem sebe
zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady
zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer
zakóduje v obrázku barvy více způsoby
zakóduje obrázek pomocí základní geometrických tvarů
zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolního 
součtu ověří úplnost zápisu
ke kódování využívá i binární čísla

přenos informací, standardizované kódy
znakové sady,
přenos dat, symetrická šifra,
identifikace barev, barevný model
vektorová grafika,
zjednodušení zápisu, kontrolní součet
binární kód, logické A a NEBO

Tematický celek -  Informační systémy 
I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i 
užívání informačních systémů

popíše pomocí modelu alespoň jeden informační 
systém, s nímž ve škole aktivně pracují
pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím 
související práva

školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, 
databázové relace

Tematický celek -  Algoritmizace a programování 
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, 
zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování,
vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech
diskutuje různé programy pro řešení problému
vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní

vytvoření programu,
opakování,
podprogramy

Tematický celek -  Práce s daty 
I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její 
funkčnost, případně navrhne její úpravu

najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat 
(tabulka versus graf)
odpoví na otázky na základě dat v tabulce
popíše pravidla uspořádání v existující tabulce

data v grafu a tabulce,
evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce,
kontrola hodnot v tabulce,
filtrování, řazení a třídění dat,
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doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy
navrhne tabulku pro záznam dat
propojí data z více tabulek či grafů

porovnání dat v tabulce a grafu,
řešení problémů s daty

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů

   

Informatika 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Programování – podmínky, postavy a události (Algoritmizace a programování) 
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná, 
kdy je podmínka splněna
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav
vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech
diskutuje různé programy pro řešení problému
vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému

opakování s podmínkou,
události, vstupy,
objekty a komunikace mezi nimi
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případnou chybu
Tematický celek -  Modelování pomocí grafů a schémat (Data, informace a modelování) 
I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní
I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu 
a opraví ji

vysvětlí známé modely jevů, situací, činností
v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku
pomocí ohodnocených grafů řeší problémy
pomocí orientovaných grafů řeší problémy
vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných 
činností

standardizovaná schémata a modely,
ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu,
orientované grafy, automaty,
modely, paralelní činnost

Tematický celek -  Programování – větvení, parametry a proměnné (Algoritmizace a programování) 
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy 
je podmínka splněna
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav
používá souřadnice pro programování postav
používá parametry v blocích, ve vlastních blocích
vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a použije 
její hodnotu
diskutuje různé programy pro řešení problému
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému

větvení programu, rozhodování,
grafický výstup, souřadnice,
podprogramy s parametry,
proměnné

Tematický celek -  Počítače (Digitální technologie) 
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky
I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 

nainstaluje a odinstaluje aplikaci, aktualizuje
uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory
vybere vhodný formát pro uložení dat
vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která 
zařízení jsou připojena do školní sítě
porovná různé metody zabezpečení účtů
spravuje sdílení souborů

datové a programové soubory a jejich asociace v 
operačním systému,
správa souborů, struktura složek,
instalace aplikací, aktualizace,
domácí a školní počítačová síť,
fungování a služby internetu,
princip e-mailu,



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

113

Informatika 7. ročník

stavy počítače
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

pomocí modelu znázorní cestu e mailové zprávy
zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny, 
nastavení systému či aplikace, ukončí program bez 
odezvy

přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role a 
přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit 
obsah, měnit práva), digitální stopa,
postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné 
nastavení, hlášení / dialogová okna)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a 
zodpovědnosti;

   

Informatika 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Programování robotické stavebnice (Algoritmizace a programování) 
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 

podle návodu nebo vlastní tvořivostí sestaví robota
upraví konstrukci robota tak, aby plnil modifikovaný 
úkol
vytvoří program pro robota a otestuje jeho funkčnost
přečte program pro robota a najde v něm případné 
chyby
ovládá výstupní zařízení a senzory robota
vyřeší problém tím, že sestaví a naprogramuje robota

sestavení a oživení robota,
sestavení programu s opakováním, s rozhodováním,
používání výstupních zařízení robota (motory, displej, 
zvuk),
používání senzorů (tlačítka, vzdálenost, světlo/barva),
čtení programu,
projekt Můj robot
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vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu
Tematický celek -  Programování hardwarové desky (Algoritmizace a programování) 
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

sestaví program pro Lego Spike a otestuje jej
přečte program, najde v něm chybu a odstraní ji
používá opakování, rozhodování, proměnné
ovládá výstupní zařízení desky
používá vstupy ke spouštění a řízení běhu programu
připojí k desce další zařízení, které z desky ovládá
vyřeší problém naprogramováním Lega Spike

sestavení programu a oživení Lega Spike,
ovládání LED displeje,
tlačítka a senzory náklonu,
připojení sluchátek, tvorba hudby,
orientace a pohyb Lega Spike v prostoru,
propojení dvou Leg Spike pomocí kabelu a bezdrátově,
připojení a ovládání externích zařízení z Lega Spike

Tematický celek -  Hromadné zpracování dat (Informační systémy) 
I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat

při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu 
buňky
používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a 
textovými vstupy (průměr, maximum, pořadí, zleva, 
délka, počet, když)
řeší problémy výpočtem s daty
připíše do tabulky dat nový záznam
seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, 
abecedně)
používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro 
vyřešení úlohy
ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo 
vizualizací velkého množství dat

relativní a absolutní adresy buněk,
použití vzorců u různých typů dat,
funkce s číselnými vstupy,
funkce s textovými vstupy,
vkládání záznamu do databázové tabulky,
řazení dat v tabulce,
filtrování dat v tabulce,
zpracování výstupů z velkých souborů dat

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
vládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci

   



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

115

Informatika 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Programovací projekty (Algoritmizace a programování) 
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

řeší problémy sestavením algoritmu
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
diskutuje různé programy pro řešení problému
vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní
řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních 
bloků
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým 
skupinám uživatelů a dopady na ně

programovací projekt a plán jeho realizace,
popsání problému,
testování, odladění, odstranění chyb,
pohyb v souřadnicích,
ovládání myší, posílání zpráv,
vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků 
seznamu,
nástroje zvuku, úpravy seznamu,
import a editace kostýmů, podmínky,
návrh postupu, klonování,
animace kostýmů postav, události,
analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné,
výrazy s proměnnou,
tvorba hry s ovládáním, více seznamů,
tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy

Tematický celek -  Digitální technologie 
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 

pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí
vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým 
vybavením
diskutuje o funkcích operačního systému a popíše stejné 
a odlišné prvky některých z nich
na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat
popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které 

hardware a software,
složení současného počítače a principy fungování jeho 
součástí,
operační systémy: funkce, typy, typické využití,
komprese a formáty souborů,
fungování nových technologií kolem mě (např. smart 
technologie, virtuální realita, internet věcí, umělá 
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sítí a popíše jejich charakteristické znaky
I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

považuje za inovativní
na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po 
počítačové síti
vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 
internetu
diskutuje o cílech a metodách hackerů
vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače 
a dat
diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu

inteligence)

Sítě
Typy, služby a význam počítačových sítí
Fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos 
dat, IP adresa

Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud
Web: fungování webu, webová stránka, webový 
server, prohlížeč, odkaz/URL
Princip cloudové aplikace (např. e mail, e-shop, 
streamování)

Bezpečnost
Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků), 
nebezpečné aplikace a systémy
Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, 
firewall, zálohování a archivace dat

Digitální identita
Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o 
přihlašování a pohybu po internetu, sledování 
komunikace, informace o uživateli v souboru 
(metadata); sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat
Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a 
cookies

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

117

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 2 0 0 0 0 0 0 6
Povinný Povinný Povinný    

   

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Okruhy:

Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Předmět je realizován pouze na 1. stupni. Vymezuje vzdělávací 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. Svým široce pojatým integrovaným obsahem 
spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. 
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve 
výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich 
vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší 
okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se 
vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních 
jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění 
světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, 
jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. 
Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své 
myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
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Název předmětu Prvouka
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět

Kompetence k učení:
Žák:
- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich 
závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá 
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným 
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Kompetence komunikativní:
Žák:
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a 
kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými 
při řešení daného úkolu
Kompetence občanské:
Žák:
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
Kompetence pracovní:
Žák:
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z různých hledisek

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

Kompetence digitální:
Žák:
- porovná na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy a další doporučené zdroje včetně 
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Název předmětu Prvouka
digitálních
 

   

Prvouka 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Místo, kde žijeme 
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

je seznámen s okolím své školy a dokáže se orientovat v 
nejbližším okolí místa, kde bydlí

prostředí domova, orientace v místě bydliště, škola, 
prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná 
cesta do školy

Tematický celek -  Lidé kolem nás 
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

učí se rozlišovat blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků, snaží se projevovat toleranci 
k přirozeným odlišnostem spolužáků a jiných lidí

role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
chování lidí – pravidla slušného chování -ohleduplnost

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

je seznámen s nejběžnějšími povoláními a pracovními 
činnostmi

povolání, povolání rodičů, čím bych chtěl být

Tematický celek -  Lidé a čas 
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

učí se využívat časové údaje při řešení různých situací v 
denním životě. Učí se rozlišovat děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

určování času, denní režim, kalendář, měsíce, roční 
období

Tematický celek -  Rozmanitost přírody 
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné snaží se podle nabídnutých charakteristických jevů v roční období
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proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích přírodě určit dané roční období
Tematický celek -  Člověk a jeho zdraví 
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

zvládá sebeobsluhu a osobní hygienu, učí se 
pojmenovat hlavní části lidského těla, snaží se osvojit 
návyky spojené se správnou péčí o zdraví

lidské tělo – stavba těla, péče o zdraví – denní, pitný a 
pohybový režim, správná výživa, výběr a způsob 
uchování potravin

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

seznámí se základními pravidly bezpečného chování při 
pohybu venku, učí se rozeznat nebezpečí různého 
charakteru

vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v 
silničním provozu, některé dopravní značky

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
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

snaží se chovat obezřetně při setkání s neznámými 
jedinci, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i 
pro jiné, učí se použít důležitá telefonní čísla, učí se řídit 
pokyny dospělého v mimořádných situacích

kontakt s neznámou osobou, rozhovor na tísňové 
lince, postup v případě ohrožení - evakuace, zkouška 
sirén, požáry

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur
odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Nekonfliktní život v multikulturní společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
problémy v mezilidských vztazích

   

Prvouka 2. 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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Místo, kde žijeme 
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, zvládá cestu 
do školy a ze školy a dokáže ji popsat dle obecně 
známých orientačních bodů

prostředí domova, prostředí školy, bezpečná cesta do 
školy, riziková místa a situace

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

učí se začlenit svou obec do okolí, zná blízké obce a 
města, snaží se určit nejvýznamnější místa a budovy v 
obci.

obec, okolní obce, poloha v krajině, minulost a 
současnost obce, význačné budovy

Tematický celek -  Lidé kolem nás 
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

umí pojmenovat rodinné příslušníky, zná jména svých 
rodičů, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy, zná role 
jednotlivých členů rodiny, dokáže projevit toleranci 
k přirozeným odlišnostem spolužáků a jiných lidí

postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce 
rodiny soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace 
chování lidí, vlastnosti lidí, rizikové situace a chování

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

umí pojmenovat nejběžnější povolání a pracovní 
činnosti

fyzická a duševní práce, zaměstnání

Tematický celek -  Lidé a čas 
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

umí využívat časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě, zvládne rozlišit děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

denní režim, určování času, čas jako fyzikální veličina, 
kalendáře, roční období

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

snaží se pojmenovat další specifické lidské činnosti, na 
příkladech zvládne porovnat minulost a současnost

proměny způsobu života, bydlení, předmětů denní 
potřeby, zvyky a tradice

Tematický celek -  Rozmanitost přírody 
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle učí se rozlišovat některé přírodniny podle nápadných Rostliny (ovoce, zelenina) a živočichové
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nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

určujících znaků, snaží se uvést příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

Tematický celek -  Člověk a jeho zdraví 
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

provádí osobní hygienu, zná základní stavbu lidského 
těla a její základní funkce a projevy, upevňuje získané 
návyky péče o zdraví, učí se, jak ošetřit drobné úrazy a 
poranění

péče o zdraví - denní režim, zdravá výživa, osobní 
hygiena, drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a 
úrazů, stavba těla, základní funkce a projevy

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

umí vyjmenovat základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu

bezpečné místo pro hru, bezpečné chování v silničním 
provozu, dopravní značky

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

užívá základní pravidla chování při styku s cizími lidmi, 
upevňuje si důležitá telefonní čísla, upevňuje si pokyny 
dospělého v mimořádných situacích

osobní bezpečí, důležitá telefonní čísla, mimořádné 
události, postup v případě ohrožení, integrovaný 
záchranný systém

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

umí reagovat na pokyny dospělých při mimořádných 
událostech

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Prvouka 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Místo, kde žijeme 
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-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

umí vyznačit v jednoduchém plánu místo svého bydliště 
a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí 
v nejbližším okolí
zvládne začlenit svou obec do příslušného kraje, umí 
popsat změny v nejbližším okolí

obec, její historie, místní krajina, významná místa naší 
obce a okolí, orientace na mapě, světové strany, 
chráníme krajinu

Tematický celek -  Lidé a čas 
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu

vyjmenuje některé rodáky, významné událost, historické 
a kulturní památky v regionu Haná

regionální pověsti, významní rodáci, hanácký folklor, 
regionální památky, péče o památky, minulost kraje a 
předků

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu

snaží se orientovat v čase a časovém řádu, na příkladech 
se snaží porovnávat minulost a současnost
zná jména některých rodáků obce, vyjmenuje významné 
stavby a památky své obce

dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace, 
státní svátky, proměny způsobu života, významní 
rodáci, stavby a památky obce

Tematický celek -  Lidé kolem nás 
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

učí se tolerovat přirozené odlišnosti spolužáků i jiných 
lidí, respektovat jejich přednosti i nedostatky

ohleduplnost, zvládání vlastní emocionality, 
předcházení konfliktům v rodině i ve škole

Tematický celek -  Rozmanitost přírody 
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

podle pokynů učitele provádí jednoduché pokusy se 
známými látkami, snaží se určovat společné a rozdílné 
vlastnosti a měřit základní veličiny

látky a jejich vlastnosti, třídění látek, změny látek a 
skupenství, vlastnosti, porovnávání, měření veličin s 
praktickým užíváním základních jednotek, pokusy za 
použití digitálních pomůcek



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

124

Prvouka 3. ročník

voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh 
vody v přírodě, vlastnosti, složení, význam pro život, 
půda - vznik půdy a její význam

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

umí roztřídit některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve 
známé lokalitě

rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní 
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, 
stavba těla, využití digitálních pomůcek k určování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Obec jako základní jednotka samosprávy státu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Demokratické řešení problémů a konfliktů v osobním životě i v životě společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnocennost

    

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 Vyučovací předmět Přírodověda je zařazen ve 4. a 5. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. Navazuje 

na předmět Prvouka v 1. - 3. ročníku. Obsah předmětu se opírá o vybrané poznatky z různých 
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Název předmětu Přírodověda
přírodovědných oborů. Vede k aktivnímu poznávání přírody, člověka a jím vytvořeného světa. Žáci získávají 
základní vědomosti o Zemi, člověku a technice. Poznávají základní jevy a vztahy v přírodě. Vytvářejí si 
kladná vztah k přírodě, ke svému zdraví i k ochraně životního prostředí. 
Přírodovědná témata jsou členěna do dvou tematických okruhů: „Rozmanitost přírody";  „Člověk a jeho 
zdraví" 
V tematickém okruhu „Rozmanitost přírody“ žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Poznávají 
velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, např. na základě třídění přírodnin, seznámením s 
různými typy krajin a podnebí světa. Součástí je praktické poznávání okolní krajiny se zřetelem na proměny 
přírody, hodnocení vlastních pozorování, hledání možností zlepšení životního prostředí, ale i seznámení s 
prvky světa techniky jako přírody člověkem přetvářené. 
V tematickém okruhu „Člověk a jeho zdraví“ žáci poznávají biologickou a fyziologickou stránku člověka. 
Poznávají, co je pro člověka vhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy. Získávají základní poučení o 
zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci.
Při výuce učitel vede žáky k bezpečnému využívání digitálních technologií, žák chápe význam digitálních 
technologií pro lidskou společnost. Ovládá běžně používaná digitální zařízení. Vytváří a upravuje digitální 
obsah. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět

Kompetence k učení:
Žák:
- získává informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu
- hodnotí výsledky svého pozorování 
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- je veden ke vzájemné spolupráci

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

Kompetence sociální a personální:
Žák:
- pracuje ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
- respektují názory a zkušenosti druhých
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Název předmětu Přírodověda
Kompetence občanské:
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:
Žák:
- si utváří pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- dodržuje vymezená pravidla 
Kompetence digitální:
Žák:
- porovná na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy a další doporučené zdroje včetně 
digitálních

   

Přírodověda 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Rozmanitost 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

uvede příklady živé a neživé přírody,
rozlišuje základní ekosystémy

živá a neživá příroda,
vzájemné vztahy mezi organismy,
ekosystém

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

zařazuje houby, rostliny a živočichy do základních 
ekosystémů,

rostliny, houby, živočichové – význam v přírodě a pro 
člověka,
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Přírodověda 4. ročník

vzájemné vztahy mezi organismy pozoruje přírodu,
vyhledává zajímavosti v encyklopediích a na internetu

jednotlivé ekosystémy - les, louka, rybník, park, okolí 
lidských obydlí

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,
vyhledává v atlasech a pomocí digitálních technologií 
přírodniny, které najde na vycházkách do přírody
pozná základní zástupce u jednotlivých skupin 
organismů

rostliny, houby, živočichové – znaky života, výživa, 
stavba těla,
pozorování s využitím digitálních technologií

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

rozliší vhodné a nevhodné chování v přírodě,
třídí správně odpad

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody,
třídění odpadu

Tematický celek -  Člověk a jeho zdraví 
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

zná bezpečné chování v silničním provozu,
umí si vybrat bezpečné místo pro hru,
seznamuje se s mimořádnými událostmi v přírodě,
seznamuje se s postupy v případě ohrožení

dopravní výchova,
evakuace,
integrovaný záchranný systém mimořádné události 
způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi

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 polích, pole a jejich 
okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a 
kyslík, cyklus oxidu uhličitého), lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
formy participace žáků na životě místní komunity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, funkce ekosystémů, význam biodiverzity

   

Přírodověda 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Rozmanitost 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

pojmenuje podnebné pásy; hovoří o rozmanitosti 
přírody v Evropě a ve světě, přiřadí organismy k 
jednotlivým oblastem; dokáže aplikovat zásady ochrany 
životního prostředí

podnebné pásy; vliv člověka na prostředí

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

vysvětlí důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem 
Slunce, střídání ročních období, střídání dne a noci; 
popíše postavení planet ve vesmíru

vesmír a Země, sluneční soustava; střídání ročních 
období, střídání dne a noci

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

vysvětlí využití síly u jednoduchých strojů; 
experimentuje s magnetem a sleduje účinky magnetické 
síly

člověk a technika; magnetická síla

Tematický celek -  Člověk a jeho zdraví 
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života

popíše základní stavbu lidského těla, přiřadí orgány do 
soustav

lidské tělo – stavba, základní funkce a projevy; péče o 
zdraví

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

zařazuje rodinné příslušníky do jednotlivých etap 
lidského života; orientuje se ve vývoji dítěte před a po 
jeho narození

vývoj jedince, rozmnožovací soustava

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

vhodně naplňuje svůj denní režim s ohledem na vztahy v 
rodině

denní režim - plánování

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

v modelových situacích se snaží nepodlehnout nátlaku návykové látky, závislosti a zdraví – odmítání 
návykových látek, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

sestaví jednoduchý jídelníček podle zásad zdravé výživy, 
dodržuje pitný režim; dbá o pravidelnou tělesnou a 
intimní hygienu

zdravý životní styl; prevence nemocí a úrazů

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří snaží se poskytnout první pomoc; zná čísla tísňového první pomoc, služby odborné pomoci
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Přírodověda 5. ročník

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc volání
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)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ochrana přírody a kulturních památek
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

    

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
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda je zařazen ve 4. a 5. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. Navazuje na 

předmět Prvouka v 1. – 3. ročníku. Obsah předmětu se dotýká člověka, společnosti, historie a vlasti.
Vlastivědná témata jsou členěná do tří tematických okruhů: „Místo, kde žijeme;  „Lidé kolem nás";  „Lidé a 
čas"
V tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ se žáci učí chápat organizaci života v obci a ve společnosti. Důraz 
je kladen na dopravní výchovu, poznávání místních a regionálních skutečností, práci s mapou, základní 
orientace v místní oblasti, ve vybraných oblastech ČR, v Evropě a ve světě. Žáci se seznámí s okolními 
obcemi, dopravní sítí, významnými rekreačními a chráněnými oblastmi regionu, s památkami. Pozornost 
zaměří na místní pověsti, regionální tradice, lidovou tvorbu, historii regionu. Jde o probuzení kladného 
vztahu k místu bydliště a rozvíjení národního cítění. 
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Název předmětu Vlastivěda
V tematickém okruhu „Lidé kolem nás“ se žáci seznamují se základními právy a povinnostmi v soužití lidí. 
Celý tematický okruh směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického 
státu. Seznamuje se se státními symboly, základními státoprávními pojmy, významnými osobnostmi 
státoprávního života. 
V tematickém okruhu „Lidé a čas“ se žáci učí orientovat v čase a dějinách. Učí se poznávat, jak se život a 
věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Jedná se o zcela elementární přiblížení některých vybraných 
významných osobností a událostí českých dějin a hlavních etap vývoje české společnosti. Podstatou 
tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství země. 
Při výuce učitel vede žáky k bezpečnému využívání digitálních technologií, žák chápe význam digitálních 
technologií pro lidskou společnost. Ovládá běžně používaná digitální zařízení. Vytváří a upravuje digitální 
obsah
Předmět Vlastivěda zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat výchovy demokratického občana 
a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Využívá forem a metod práce založených na 
žákovské spolupráci (práce ve skupinách), vzájemného učení na základě prezentací, které vycházejí ze 
schopností orientovat se v informačních zdrojích. Využívá i specifických forem učení v terénu (vycházky, 
exkurze, výlety, atd.). 
Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat získané dovednosti a vědomosti, schopnost pracovat s 
informacemi a obhajovat názory, schopnost spolupracovat. Hodnocení se opírá o výsledky testů, vlastních 
prezentací a míry zapojení do spolupráce, aktivity.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět

Kompetence k učení:
Žák:
- získává, třídí, zpracovává informace a orientuje se v nich
- používá encyklopedie, odbornou literaturu, internet
- cílevědomě pozoruje, zaznamenává informace, hodnotí výsledky pozorování
- na základě prožitku úspěchu má potřebu dalšího vzdělávání

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

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
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Název předmětu Vlastivěda
- učí se účelně rozhodovat a jednat
- dochází k samostatným objevům, řešením a závěrům
- řeší různé situace, je zodpovědný
- je schopen prezentovat a obhajovat své myšlenky a názory
Kompetence komunikativní:
Žák:
- rozšiřuje si slovní zásobu, je veden ke kultivovanému projevu
- užívá správné terminologie
- snaží se výstižně formulovat své myšlenky
- je podněcován k diskuzi, argumentaci, ověřování si výsledků
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- získává pracovní návyky v samostatné i skupinové práci
- je ochotný spolupracovat při učení a vzájemně si pomáhat
- respektuje názory druhých
- chápe nutnost vzájemné tolerance
Kompetence občanské:
Žák:
- zajímá se aktuální dění u nás i ve světě
- respektuje národnostní, kulturní a jiné rozdíly mezi lidmi
- vytváří si pozitivní vztah k přírodnímu a kulturnímu bohatství naší vlasti
- učí se dodržovat stanovená pravidla
Kompetence pracovní:
Žák:
- plánuje si úkoly a postupy
- pozoruje, manipuluje a experimentuje
- správně užívá pomůcky, vybavení a techniku
- dodržuje pravidla bezpečnosti
Kompetence digitální:
Žák:
- využívá digitální technologie
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Název předmětu Vlastivěda
- vytváří a upravuje digitální obsah

   

Vlastivěda 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Místo, kde žijeme 
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

určí polohu svého bydliště a státu na mapě
ví, v kterém kraji žije, zná krajské město

kraje a krajská města ČR, slepá mapa

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

určuje sever na základě znalostí přírody,
pracuje s kompasem

určování světových stran v přírodě i na mapě a 
orientace dle nich

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

umí používat základní typy map, zná mapové značky a 
vysvětlivky, ví, že mapy jsou v různém měřítku

práce se základním typem map, měřítko mapy

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

poznává přírodní a hospodářské podmínky ČR regiony ČR: povrch, vodstvo, podnebí a zemědělství

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

pozná státní symboly, zná představitele našeho státu, 
rozumí pojmu "demokratický stát"

naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení a politického systému ČR, státní správa a 
samospráva, státní symboly

Tematický celek -  Lidé kolem nás 
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

uvědomuje si svá práva a povinnosti,
vysvětlí pojem demokracie, zná režim školy, ví, jaké 

právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva 
dítěte, práva a povinnosti žáků školy
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Vlastivěda 4. ročník

pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

chování je v mezích školního řádu,
odmítne nepříjemnou nebo rizikovou komunikaci v 
digitálním světě

soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, principy 
demokracie

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

chápe dodržování zákonů, rozpozná trestnou činnost a 
šikanu,
na příkladu rozliší jednání v souladu s pravidly a jednání 
porušující pravidla v digitálním světě

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování 
- ohleduplnost, etické zásady, rizikové situace, rizikové 
chování - kyberšikana

ČJS-5-2-03 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, používá peníze v 
běžných situacích

finanční gramotnost

Tematický celek -  Lidé a čas 
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

orientuje se v čase, pracuje s časovou osou dějiny jako časový sled událostí, letopočet, kalendáře, 
generace

památná místa v našem regionu
návštěva muzea, památky ve městě, péče o památky

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

pozná některé regionální památky,
využije digitální technologie k vyhledání informací o 
vybraném historickém tématu lidé a obory zkoumající minulost

pravěk, Keltové, Slované, Sámova říše, Velkomoravská 
říše, Přemyslovci, Lucemburkové, husité, Jagellonci, 
Habsburkové

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

seznamuje se s historickými událostmi našich dějin,
zná některé pověsti, tradice, historické události a místa

staré pověsti české
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
formy participace na životě místní komunity
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen společnosti, jeho práva a povinnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
obec jako základní jednotka samosprávy státu
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Vlastivěda 4. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
principy demokracie, způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vytváření povědomí o odpovědnosti, spolehlivosti, spravedlnosti a respektování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci

   

Vlastivěda 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Místo, kde žijeme 
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

popíše polohu České republiky v Evropě; orientuje se na 
mapě Evropy; vyjmenuje a vyhledá na mapách 
významné evropské státy a města

Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

zná regionální zajímavosti Olomouckého kraje; jmenuje 
nejvýznamnější památky Prahy

Olomoucký kraj; Praha - historie města a orientace v 
plánu Prahy

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích

vyjmenuje a vyhledá na mapách sousední státy ČR; 
pomocí mapy přiřadí k vybraným evropským státům 
hlavní města, k některým státům i jejich charakteristické 
znaky

sousední státy ČR; významné státy a jejich hlavní 
města

Tematický celek -  Lidé kolem nás 
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností vyvozuje a dodržuje pravidla chování ve škole, vysvětlí zákony, základní lidská práva, práva dítěte
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Vlastivěda 5. ročník

základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

potřebu dodržování pravidel chování v rodině, obci, 
obhajuje své názory, popřípadě připustí svůj omyl

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

rozpozná jednání a chování, která porušují základní 
lidská práva nebo demokratické principy

principy demokracie

ČJS-5-2-03 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

porovná základní formy vlastnictví, dokáže 
překontrolovat cenu nákupu a vrácené peníze, 
uvědomuje si význam spoření

finanční gramotnost

Tematický celek -  Lidé a čas 
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

využívá virtuálních prohlídek měst, muzeí a jiných 
pamětihodností

regionální památky; nejvýznamnější umělecké slohy

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

seznamuje se s významnými událostmi našich dějin České země po bitvě na Bílé hoře; J. A. Komenský; 
Marie Terezie, Josef II. a jejich reformy; Národní 
obrození a jeho významní představitelé; 1. světová 
válka; vznik samostatné Československé republiky; 2. 
světová válka, České země v období nacistické 
okupace; Československo po válce; od totalitní moci až 
k demokracii - vznik České republiky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská unie a jejich fungování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Občan jako odpovědný člen společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky a zkušenosti z Evropy
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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. 
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,…
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Název předmětu Dějepis
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)
Integrace předmětů • Dějepis
Mezipředmětové vztahy • Zeměpis

• Český jazyk a literatura
• Hudební výchova
• Matematika
• Výtvarná výchova
• Občanská výchova
• Fyzika
• Tělesná výchova

Kompetence k učení:
Žák:
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá 
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

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

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- učí se vyhledávat potřebné informace a poznatky pro řešení úkolů, využívá získané vědomosti a 
dovednosti
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Název předmětu Dějepis
- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
- začíná kriticky myslet, učí se argumentovat a obhajovat své stanovisko
Kompetence komunikativní:
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 
světem
Kompetence sociální a personální:
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:
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:
Žák:
- dodržuje vymezená pravidla
- plní povinnosti a závazky
- využívá svých znalostí v běžné praxi
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Název předmětu Dějepis
Kompetence digitální:
Žák:
- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení 
- vyhledává, kriticky posuzuje, sdílí informace a digitální obsah
- kriticky hodnotí přínos digitálních technologií a reflektuje rizika jejich využívání 

   

Dějepis 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Úvod do dějepisu 
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků

vysvětlí důležitost a potřebnost dějepisných poznatků 
na příkladech ze svého okolí
dovede na základní úrovni poukázat na klady a zápory 
zpracování historické reality v zábavním digitálním 
prostředí (různé hry, simulace apod.)

význam zkoumání dějin

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

znázorní události na časové ose a seřadí chronologicky 
hlavní historické epochy

historický čas a prostor

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

rozlišuje zdroje informací o minulosti a ví, kde jsou 
shromažďovány

získávání informací o dějinách; historické prameny

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

volí pro vyhledávání historického digitálního zdroje 
vhodné digitální technologie, výstižné klíčové slovo

získávání informací o dějinách; historické prameny
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Dějepis 6. ročník

Tematický celek -  Pravěk 
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

popíše způsob života pravěkých lovců a sběračů v 
materiální i duchovní rovině
podle obrazových digitálních zdrojů popisuje pravěká 
zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, nástroje, předměty 
denní potřeby a kulturní předměty pravěkých lidí

člověk a lidská společnost v pravěku

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

zemědělská společnost v pravěku

Tematický celek -  Starověké civilizace mimo Evropu 
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

lokalizuje nejstarší státy i tzv. úrodný půlměsíc a vysvětlí 
souvislost jejich vzniku s přírodními podmínkami

nejstarší starověké civilizace

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví

popíše kulturní přínos jednotlivých starověkých států kultura Mezopotámie, Egyptu, států na předním 
východě, Indie, Číny

Tematický celek -  Antika 
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

objasní příčiny a důsledky stěhování národů stěhování národů

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 i Říma

řecké městské státy, starověký Řím a orientální 
despocie

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a zrod křesťanství

vysvětlí význam antických hmotných i nehmotných 
památek, křesťanství pro dnešní evropskou kulturu

antické Řecko a Řím

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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Dějepis 6. ročník

nové funkce zemědělství v krajině 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
obec jako základní jednotka samosprávy státu

   

Dějepis 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Raný středověk 
D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

posoudí postavení panovníka a ostatních společenských 
vrstev, popíše životní styl raného středověku

společnost a kultura raného středověku

D-9-4-03 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí

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, císařství, křížové výpravy

Tematický celek -  První slovanské státní útvary u nás 
D-9-4-02 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

Tematický celek -  Renesance a objevné plavby 
D-9-5-03 popíše 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
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Dějepis 7. ročník

digitalizované historické zdroje: prameny, archiválie, 
mapy, ilustrace, simulace a animace historických 
událostí

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve

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-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek

pozná rozdíly románského, gotického a renesančního 
slohu
virtuální 360° prohlídky, animace a 3D rekonstrukce 
významných a vybraných dobových objektů, 
historických krajin, kulturních a technických památek, 
sbírek muzeí

historické slohy středověku

Tematický celek -  Husitství a reformace 
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-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve

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

reformační hnutí v Evropě

Tematický celek -  Nástup Habsburků na český trůn 
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy 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. a Rudolfa II.

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.

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
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Dějepis 7. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
nové funkce zemědělství v krajině 

   

Dějepis 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Evropský absolutismus a osvícenství 
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 vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně 
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla,
s pomocí vizuálních digitálních zdrojů uvádí vybrané 
příklady a lokace významných kulturních památek a 
příklady předmětů denní potřeby z etap novověkých 
dějin

absolutistické evropské monarchie
osvícenský absolutismus
průmyslová a vědeckotechnická revoluce

Tematický celek -  VFBR a Napoleon 
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě

vysvětlí změnu společenského řádu po VFBR a šíření 
myšlenek občanství během napoleonských válek

Velká francouzská revoluce a napoleonské období, 
jejich vliv na Evropu a svět; vznik USA
revoluční rok 1848

Tematický celek -  NO a revoluční rok 1848 
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 naše utváření novodobého národa s jinými 
podmaněnými národy

národní hnutí velkých a malých národů; utváření 
novodobého českého národa

Tematický celek -  Kolonialismem k 1. sv. v. 
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Dějepis 8. ročník

D-9-6-04 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

chápe příčiny a důsledky kolonialismu, objasní procesy 
sjednocování v Itálii a v Německu

industrializace a její důsledky pro společnost
sociální otázka
kulturní rozrůzněnost doby
vznik Německa a Itálie
kolonialismus

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

dokáže objasnit důvody a způsoby zneužití techniky ve 
světové válce

první světová válka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Listina základních práv a svobod, práva a povinnost občana
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam ústavy jako základního zákona země
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
společenské organizace a hnutí

   

Dějepis 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Důsledky 1. sv. v. 
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, vysvětlí jejich cestu 
k získání moci, chápe destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu
využívá k orientaci v historické realitě moderních dějin 
aktivně, účelně a kriticky digitální zdroje, portály, 

totalitní režimy v SSSR, Itálii a Německu
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databáze, výukové kanály, pořady, aplikace a webové 
stránky institucí

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů

vysvětlí klady a nedostatky demokratických systémů státy po první světové válce

Tematický celek -  2. sv. v. 
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

dokáže objasnit důvody a uvede příklady zneužití 
techniky v 2. sv. válce

druhá světová válka

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

Tematický celek -  Studená válka 
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
využívá k orientaci v historické realitě moderních dějin 
aktivně, účelně a kriticky digitální zdroje, portály, 
databáze, výukové kanály, pořady, aplikace a webové 
stránky institucí

meziválečné Československo

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

konec 2. sv. v.
poválečné uspořádání osvobozeného světa

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

Tematický celek -  Problémy současného světa 
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí objasní postavení rozvojových zemí rozvojové země - mocenský boj mezi USA a SSSR

dekolonizace
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

dokáže se částečně orientovat v problémech 
současného světa

reálný socialismus v Československu
problémy současného světa, evropská integrace, 
blízký východ, terorismus

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
postavení národnostních menšin
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby)

    

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
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Název předmětu Občanská výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Výchova k občanství
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk a literatura

• Dějepis
Kompetence k učení:
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:
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:
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 
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- umí spolupracovat v týmu, naslouchat a pomáhat 
- upevňuj dobré mezilidské vztahy 
- umí hodnotit svoji práci i práci ostatních

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

Kompetence občanské:
Žák:
- zná legislativu a obecné morální zákony a dodržuje je
- respektuje názory ostatních
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Název předmětu Občanská výchova
- formuje své volní a charakterové rysy
- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 
Kompetence pracovní:
Žák:
- efektivně organizuje vlastní práci
- získává sebedůvěru
Kompetence digitální:
Žák:
- rozvíjí a uplatňuje odpovědné chování a jednání v digitálním světě
- zapojuje se do společnosti a do občanského života prostřednictvím digitálních technologií

   

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Člověk ve společnosti 
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

prokáže znalost měření času, uvede, k čemu slouží 
kalendář
zdůvodní, proč slavíme rozmanité rodinné a 
společenské svátky
dokáže popsat státní symboly ČR, uvede, kde jsou 
umístěny a při jakých příležitostech se používají

život v čase
- čas,
- kalendář,
- státní svátky, významné dny
naše vlast
- stát,
- st. symboly

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

uvědomí si význam domova a rodiny pro děti i dospělé,
objasní pojem náhradní výchova

místo kde žijeme:
- rodina, domov, škola,
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uvede, co je typické pro region, kde žije
pokusí se navrhnout způsoby prezentace obce
rozliší projevy vlastenectví od projevů nacionalismu

- obec, region, kraj,
naše vlast (žili a žijí tu s námi)
- vlastenectví, nacionalismus, národnost, st. občanství

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

snaží se uplatnit vhodné způsoby jednání a komunikace 
v různých životních situacích
orientuje se v základních lid. právech a právech dítěte, 
rozliší šikanu od škádlení, vysvětlí, co znamená násilí na 
dětech

vztahy a život mezi lidmi
- konflikt, komunikace, tolerance
- pravidla, společenství, lidská práva, dětská práva, 
násilí, šikana,

Tematický celek -  Člověk, stát a právo 
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

popíše, jaká je náplň činnosti obecního zastupitelstva, s 
jakými problémy se může obracet na OÚ,
zjistí, kde najde kontakty na obecní úřad,
zmapuje místa a aktivity veřejného dění a to, jakými 
osobními nebo digitálními cestami informuje obec své 
občany a o čem je takto informuje,
ví, kde sídlí krajský úřad a kdo stojí v jeho čele

státní správa a samospráva (obecní a krajská)
internetové stránky obce

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

pracuje s informacemi v souladu se zákony práce s informacemi – férové užití děl, problematika 
stahování, sdílení a šíření

Tematický celek -  Mezinárodní vztahy, globální svět 
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

pokusí se vysvětlit výhody začlenění ČR do EU evropská integrace - EU a OSN

VO-9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů

zamýšlí se nad důsledky ničení přírodního prostředí globalizace - příroda v ohrožení

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
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způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy
spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Člověk ve společnosti 
VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

objasní nebezpečí působení masmédií, masové kultury a 
reklamy na člověka
rozpozná propagaci, dezinformaci a manipulaci v 
digitálním prostředí a zhodnotí, jak to ovlivňuje chování 
a jednání lidí

kulturní život
- slavní předkové
- kultura a umění, tradice, umění, kulturní 
rozmanitost,
- kultura v našem životě - masová kultura, kulturní 
instituce
- kulturní bohatství
- propagace, dezinformace a manipulace v digitálním 
prostředí

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, rozpozná národnostní, rasové, náboženské a jiné vztahy mezi lidmi
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xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

projevy lidské nesnášenlivosti - netolerantní chování ve společnosti, lidská 
nesnášenlivost - rasismus, xenofobie, extremismus, 
antisemitismus

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

charakterizuje menšiny žijící v ČR a objasní nutnost 
vzájemné tolerance

žijí s námi
- tolerantní a netolerantní chování ve společnosti, 
národnostní menšiny, rasová nesnášenlivost
- vlastenectví

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

je schopen v reálné nebo modelové situaci kultivovaně 
vyjadřovat osobně i digitálně svůj názor, souhlas, 
podporu nebo nespokojenosti a kritiku ke stavu nebo 
situaci ve své škole nebo k dění ve svém okolí a obci

vyjádření názoru, souhlasu, podpory nebo 
nespokojenosti a kritiky různými nástroji

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

zhodnotí důležitost společnosti pro svůj život, rozliší 
společenské skupiny, do nichž patří

lidská setkání
- život ve společnosti,
- spol. skupiny,
- názorový střet
naše škola
- povinná školní docházka, život ve škole

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

vysvětlí nutnost pravidel pro život ve škole i ve 
společnosti

zásady lidského soužití
- komunikace - agresivita, asertivita
- pravidla chování- právní, morální, společenská

Tematický celek -  Člověk jako jedinec 
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

zhodnotí, které osobní údaje mohou být zneužity a proč osobní údaje a citlivé údaje a jejich ochrana;

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

pojmenuje a charakterizuje jednotlivá období lid. života, 
rozpozná tělesné a duševní změny, kterými prochází

osobní rozvoj - období lid. života, dospívání, člověk 
jako osobnost

Tematický celek -  Člověk, stát a hospodářství 
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

dokáže rozlišit základní formy vlastnictví a majetku, 
uvede příklady, vysvětlí funkci a formy peněz, objasní, 
co je to rozpočet

hospodářství
- vlastnictví, majetek,
- peníze,
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- rozpočet
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

respektuje a dodržuje licence, které upravují majetková 
práva autorů

práce s informacemi – férové užití děl, problematika 
stahování, sdílení a šíření

Tematický celek -  Člověk, stát a právo 
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

uvede základní dokumenty upravující lidská práva a 
vysvětlí, jaký význam má pro život člověka dodržování 
lidských práv

lidská práva
- základní lidská práva
- Všeobecná deklarace lidských práv
- Listina základních práv a svobod
- zvláštní lidská práva
- porušování lidských práv,
- kde se můžeme domáhat lidských práv
- postihy za porušování

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

rozumí povinnostem občana při zajištění obrany státu, 
je schopen vysvětlit význam členství v NATO

obrana státu

Tematický celek -  Mezinárodní vztahy, globální svět 
VO-9-5-02 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky

popíše současné závažné globální problémy, vysvětlí 
jejich příčiny, projevy a důsledky

globalizace - problémy ekologické, společenské

VO-9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů globální a lokální problémy

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
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rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci
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 mládeže
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
respektování zvláštností 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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Občanská výchova 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Člověk jako jedinec 
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

učí se popsat, jak lze usměrnit a kultivovat vlastnosti, 
rozvíjet přednosti, překonávat osobní nedostatky, 
pěstuje zdravou sebedůvěru, seznamuje se se zdravým 
životním stylem, pozná rozdíl mezi zdravým a 
nezdravým životním stylem

osobní rozvoj- vlastnosti člověka, city, zdravá 
sebedůvěra, životní styl, závislosti, zvládání náročných 
situací

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání

rozpozná projevy záporných charakt. vlastností, trénuje 
sebehodnocení

podobnost a odlišnost lidí, potřeby, zájmy hodnoty, 
sebehodnocení

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek

snaží se posoudit vliv osobních vlastností na dosahování 
cílů individuálních a společných, vysvětlí význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek

vnitřní svět člověka-duševní vlastnosti, pocity, emoce, 
smysly, paměť

Tematický celek -  Člověk, stát a právo 
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

dokáže popsat a na příkladech porovnat základní typy 
státu,

právní základy státu- typy a formy států,

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

popíše hlavní principy demokratického státu principy demokracie

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

vysvětlí smysl voleb do zastupitelstev demokratických 
státech, popíše, jak můžou výsledky ovlivnit každodenní 
život občanů

volby, politické strany

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 

vyjmenuje orgány právní ochrany občanů a uvede 
příklady jejich činností, zaměřuje se na nejčastější 

orgány právní ochrany
kriminalita (dětská, mladistvých, dospělých), 
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spolupráce při postihování trestných činů příklady kriminality nejčastější
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

dokáže rozlišit protiprávní jednání, rozliší přestupek a 
trestný čin, uvede příklady

protiprávní jednání - přestupek, trestný čin

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání

snaží se diskutovat o příčinách a důsledcích korupčního 
jednání

korupce

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

chápe význam právní úpravy důležitých vztahů - 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství

právo v každodenním životě, právní jednání, 
způsobilost

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

zkouší uvést příklady některých smluv - koupě, 
pronájem, osobní přeprava, oprava

smlouvy koupě, pronájem osobní přeprava, oprava, 
práva spotřebitele

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

snaží se uplatnit svá práva a respektovat práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí,
seznamuje se s jednoduchými právním úkony a chápe 
jejich důsledky

právní řád - význam a funkce, morálka právní norma, 
přepis, právo a morálka, publikování práv. předpisů, 
účastníci pr. vztahů, soustava soudů

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

popíše význam ústavy a složek státní moci občan státu - státní občanství, práva a povinnosti 
občana,
ústava ČR,
složky státní moci

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

popíše postup, jak reklamovat zboží nebo službu, které 
byly zakoupeny online, a jak odstoupit od smlouvy při 
online nákupu

online nakupování

Tematický celek -  Člověk ve společnosti 
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

je schopen vyjmenovat některé významné osobnosti 
naší země

osobnosti naší země

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

snaží se rozvíjet pozitivní vztahy mezi lidmi, rozpozná 
netolerantní chování

vztahy mezi lidmi,
- lidská setkání
- mezilidské vztahy
- konflikt
osobní a neosobní vztahy -
- láska
- manželství

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 

představí, jak může zlepšit prostředí ve své škole nebo v 
obci a jaké digitální nástroje k tomu může využít

vliv digitálních technologií na různé oblasti života 
(např. oblast vztahů, spolupráce, vzdělávání, práce, 
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způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

zábavy)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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
lidská 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
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Člověk, stát a hospodářství 
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

dokáže sestavit jednoduchý rozpočet domácnosti, rozliší 
příjmy pravidelné a jednorázové, výdaje nezbytné a 
zbytné, vysvětlí rozdíl mezi rozpočtem vyrovnaným, 
schodkovým a přebytkovým, dodržuje zásady 
hospodárnosti

hospodaření - rozpočet domácnosti, zásady 
hospodárnosti

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

vysvětlí a na příkladech uvede formy hotovostního a 
bezhotovostního placení, vysvětlí rozdíl mezi debetní a 
kreditní platební kartou

peníze, formy placení, platební karty

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je využít

dokáže vysvětlit, jakou funkci plní banky, jaké služby 
občanům nabízejí, vysvětlí význam placeného a 
přijatého úroku, dokáže uvést nejčastější druhy pojištění 
a jejich použití

banky funkce, a jejich služby, úroky
druhy pojištění

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

je schopen uvést nejobvyklejší způsoby nakládání s 
volnými prostředky a uvést způsoby krytí deficitu

volné prostředky, deficit, úspory, úvěr, hypotéka, 
leasing

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

snaží se na příkladech chování kupujícího a 
prodávajícího vyložit podstatu fungování trhu. Dokáže 
vysvětlit vliv nabídky a poptávky na cenu. Na příkladu 
vysvětlí tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH. 
Popíše vliv inflace na hodnotu peněz

princip tržního hospodářství - kupující, prodávající, 
nabídka, poptávka, cena, inflace

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu

popíše, kdo sestavuje státní rozpočet a čím je tvořen, 
vysvětlí pojem daň

národní hospodářství ukazatelé, státní rozpočet, daně, 
dávky a příspěvky

Tematický celek -  Mezinárodní vztahy, globální svět 
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 

snaží se popsat vliv začlenění ČR do EU na každodenní 
život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci 

evropská integrace- podstata význam, výhody
EU a ČR
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ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování EU, popíše význam a symboly EU
Tematický celek -  Člověk, jako jedinec 
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

snaží se pochopit, jak může rozvojem svojí osobnosti 
ovlivnit svoje chování, rozhodování, vztahy s druhými 
lidmi i kvalitu jeho života, zaměřuje se na volbu 
povolání, orientuje se v typech SŠ

naše škola - vklad vzdělání pro život, moje budoucnost 
- volba povolání, SŠ
úřad práce -IPS

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

pozná svoje zájmy, schopnosti a dovednosti osobní rozvoj - osobnost, zájmy životní cíle, plány

Tematický celek -  Člověk ve společnosti 
VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

orientuje se v hlavních světových náboženstvích
objasní pojem náboženská tolerance

člověk a náboženství

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
uplatňování principu slušného 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
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk a literatura

• Výtvarná výchova
• Zeměpis
• Informatika
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Název předmětu Přírodopis
Kompetence k učení:
Žák: 
- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich 
závěry pro využití v praxi 
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
-samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a 
empirické postupy 

Kompetence komunikativní:
Žák:
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a 
kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
Kompetence občanské:
Žák:
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní 
životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 
                                                                                                           
Kompetence pracovní:
Žák:
- používá bezpečně a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a 
závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými 
při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenost druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, 
co si druzi lidé myslí, říkají a dělají 
 

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

Kompetence digitální:
Žák:
- rozhoduje samostatně o vhodnosti využité technologie, uvědomuje si případná zdravotní rizika při jejich 
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Název předmětu Přírodopis
dlouhodobém užívání, předchází těmto rizikům (např. relaxační chvilka)
- analyzuje a vyhodnocuje informace a vyvozuje z nich odpovídající závěry
- při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí klade důraz na etické jednání

   

Přírodopis 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Život na Zemi 
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

rozlišuje základní projevy a podmínky života, rozlišuje 
názory na vznik života, vyjmenuje období ve vývoji 
života na Zemi

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody k pozorování využívá lupu, mikroskop, pracuje s 
preparátem

zkoumáme život

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

vymezí zásadní rozdíly mezi buňkou rostlinnou a 
živočišnou

stavba organismu

Tematický celek -  Nebuněčné a buněčné formy života 
viry
prvoci

P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

stručně charakterizuje viry, bakterie, prvoky; popíše na 
příkladech význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka

bakterie
P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

rozlišuje pojmy pohlavní a nepohlavní rozmnožování; 
diskutuje na téma významu rozmnožování z hlediska 
dědičnosti

prvoci

Tematický celek -  Bezobratlí živočichové 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

162

Přírodopis 6. ročník

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

žahavci

ploštěnci
hlístice
měkkýši
kroužkovci
členovci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

charakterizuje stručně znaky, stavbu, život vybraných 
bezobratlých živočichů

ostnokožci
žahavci
ploštěnci
hlístice
měkkýši
kroužkovci
členovci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

popisuje vybrané zvláštní projevy chování živočichů

ostnokožci
Tematický celek -  Rostliny 
P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

popíše základní principy fotosyntézy a dýchání rostlin fotosyntéza a dýchání

řasy
mechorosty

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

rozlišuje a určuje základní zástupce skupin rostlin

cévnaté rostliny
P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

objasní význam rostlin v přírodě význam rostlin

Tematický celek -  Houby 
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

orientuje se v termínech houby s plodnicemi a bez 
plodnic, popíše a nakreslí stavbu těla houby, pozná a 
podle znaků porovná vybrané zástupce jedlých a 
jedovatých hub s plodnicemi

houby s plodnicemi, houby bez plodnic
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Přírodopis 6. ročník

Tematický celek -  Lišejníky 
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

pozná lišejníky, uvede význam lišejníků v přírodě lišejníky

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
• Kompetence digitální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Obratlovci 

strunatci
ryby
paryby
kruhoústí - mihule
obojživelníci
plazi

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

popíše základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, popíše 
jejich základní projevy chování, způsobu života a jejich 
přizpůsobení danému prostředí.

ptáci
strunatci
ryby
paryby
kruhoústí - mihule

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

obojživelníci
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Přírodopis 7. ročník

plazi
ptáci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

porovná jednotlivé skupiny živočichů, pozná a zařadí 
vybrané živočichy do hlavních taxonomických skupin

zástupci obratlovců

Tematický celek -  Rostliny 
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům

určí a rozliší stavbu rostlinného těla rostlinné tělo

P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

interpretuje informace z otevřených zdrojů k pěstování 
rostlin

rostliny a prostředí

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

rozlišuje základní systematické skupiny rostlin; uvede 
jejich charakteristické znaky a zástupce; využívá tištěné i 
online určovací klíče a mobilní aplikace pro identifikaci 
rostlin

krytosemenné rostliny (dvouděložné, jednoděložné)

P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

popíše základní fyziologii rostlin rostlinné tělo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les (les v našem prostředí, význam lesa) 
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
• Kompetence digitální
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Přírodopis 8. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Obratlovci 
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 vybraného savce 
a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, u významných 
zástupců jednotlivých skupin popíše jejich základní 
projevy chování, způsobu života a jejich přizpůsobení 
danému prostředí, pozná a zařadí vybrané živočichy do 
hlavních taxonomických skupin

savci

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

Tematický celek -  Člověk 
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

dokáže charakteristicky interpretovat původ a vývoj 
člověka

fylogeneze a ontogeneze člověka

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 člověka

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 
hygieny, uvědomuje si pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka

nemoci, úrazy a prevence

uvede praktické příklady poskytování první pomoci první pomoc

fylogeneze a ontogeneze člověkaP-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

vysvětlí vznik a vývin člověka
dědičnost

P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě vyjmenuje příklady dědičnosti v praktickém životě dědičnost
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví)
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Přírodopis 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Geologické vědy 
P-9-6-01 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

P-9-6-02 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

geologické děje

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

určí složení a hlavní druhy a typy půd v naší přírodě, 
vysvětlí význam půdy a důležitost její ochrany

půdy

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

popíše geologické změny a vznik života na Zemi vznik a vývoj života na Zemi

Tematický celek -  Ekologie a životní prostředí 
P-9-6-03 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a 
udržení života na Zemi, popíše mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí a jinými přírodními jevy, 
vysvětlí jejich příčinu, dopad i ochranu před nimi

ekologie a životní prostředí

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 

orientuje se v pojmech ekosystém, populace, 
společenstvo, uvede příklady ekosystémů a organismů v 
určitém prostředí a uvede vztahy mezi nimi, popíše 

ekologie a životní prostředí
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Přírodopis 9. ročník

živých a neživých složek ekosystému
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

podstatu jednoduchých potravních řetězců v určitých 
ekosystémech

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí

posoudí vliv člověka na životní prostředí, prokáže 
základní orientaci v problémech současného světa, 
uvědomuje si nutnost ochrany životního prostředí, 
uvede příklady znečištění

ekologie a životní prostředí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
půda (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace, 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.)

    

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 
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Název předmětu Chemie
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 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Chemie

Kompetence k učení:
Žák:
- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich 
závěry pro využití v praxi 
 

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

Kompetence k řešení problémů:
Žák: 
- samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a 
empirické postupy
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Název předmětu Chemie
Kompetence komunikativní:
Žák: 
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a 
kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
Žák:  
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými 
při řešení daného úkolu
- oceňuje zkušenost druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzi lidé myslí, 
říkají a dělají 
 
 
Kompetence občanské:
Žák:
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
- respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory ochrany zdraví a trvale 
udržitelného rozvoje společnosti 
Kompetence pracovní:
Žák:
- používá bezpečně a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a 
závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Kompetence digitální:
Žák:
- kriticky pracuje s informacemi, efektivní komunikuje a vzájemně spolupracuje v digitálním prostředí
- při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí klade důraz na etické jednání, 
ohleduplnost a respekt k ostatním
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence komunikativní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Pozorování, pokus a bezpečnost práce 
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek rozpozná společné a rozlišné vlastnosti látek 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

dokáže pracovat bezpečně s vybranými dostupnými a 
běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost,
posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se 
kterými zatím pracovat nesmí

zásady bezpečné práce,
nebezpečné látky a přípravky, H-věty, P-věty, 
piktogramy

Tematický celek -  Směsi 
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky rozpozná směsi a chem. látky směsi různorodé, stejnorodé
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení

snaží se vypočítat složení roztoků a prakticky připravit 
roztok daného složení

roztoky
hmotnostní zlomek a koncentrace,
koncentrovanější, zředěnější, nasycený, nenasycený

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi

navrhuje postupy a snaží se prakticky oddělovat složky 
směsí o známém složení, dokáže uvést příklady 
oddělování složek v praxi

oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace)

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu

dokáže rozlišit různé druhy vody a uvést příklady jejich 
výskytu a použití,
umí uvést příklady znečišťování vody a vzduchu.

voda destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, 
čistota, čističky odpadní vody
vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu

hodnotí využití a význam vody pro život, při získávání 
informací využívá tištěné i online dostupné relevantní 
informační zdroje

vztahy vlastnosti vody a života, způsoby ochrany 
čistoty vody

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu

hodnotí využití a význam vzduchu pro život, při získávání 
informací využívá tištěné i online dostupné relevantní 
informační zdroje

význam ovzduší pro život na Zemi, klimatické změny, 
vznik a dopad ozonové díry; práce s relevantními 
informačními zdroji, včetně zdrojů digitálních, při 
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sběru dat; využití digitálních technologií při zpracování 
a vyhodnocování dat; tvorba rešerší včetně grafických 
a obrazových ilustrací; tvorba prezentace na dané 
téma

Tematický celek -  Částicové složení látek a chemické prvky 
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech

trénuje používání pojmu atom a molekula ve správných 
souvislostech

částicové složení látek – molekula, atom, jádro, 
proton, neutron, elektron, elektronový obal, 
protonové číslo
chemické sloučeniny - chem. vazba, názvosloví 
jednoduchých anorg. sloučenin

CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

trénuje orientaci v periodické soustavě chemických 
prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a zaměřuje se 
na jejich možné vlastnosti

periodická soustava - skupiny, periody
prvky (kovy, nekovy) - názvy, značky, vlastnosti, použití 
vybraných prvků

Tematický celek -  Chemické reakce 
CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání

snaží se rozlišit výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvádí příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, snaží se provést jejich klasifikaci a zaměří se na 
jejich využití

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chem. 
rovnice

Tematický celek -  Anorganické sloučeniny 
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

snaží se porovnat vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí. 
Dovede posoudit vliv významných zástupců těchto látek 
na životní prostředí

oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů
kyseliny a hydroxidy - vlastnosti, vzorce, názvy a 
použití vybraných prakticky významných kyselin a 
hydroxidů
soli – vlastnosti, použití vybraných solí,
halogenidy - názvosloví, vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných halogenidů

CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

dokáže se orientovat na stupnici pH,
trénuje měření reakce roztoku univerzálním 
indikátorovým papírkem, dokáže uvést příklady 
uplatnění v praxi.

kyselost a zásaditost roztoků
pH stupnice
neutralizace

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 

zapisuje vzorce a názvy jednoduchých anorganických 
sloučenin a rovnice chemických reakcí v grafickém 

názvy a vzorce jednoduchých halogenidů, oxidů, 
sulfidů, kyselin, hydroxidů a solí; využití grafického 
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a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

programu či aplikaci programu či aplikace

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
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Chemické reakce 
CH-9-4-02 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

snaží se aplikovat poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

faktory ovlivňující rychlost CHR

CH-9-4-02 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

snaží se vypočítat látkové množství a molární hmotnost výpočty - látkové množství, molární hmotnost

Tematický celek -  Organické sloučeniny 
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

zaměří se na zhodnocení užívání fosilních a vyráběných 
paliv jako zdrojů energie
Uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy

paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná 
paliva

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

trénuje rozlišení vybraných derivátů uhlovodíků, dovede 
uvést jejich zdroje, vlastnosti a použití

deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných 
alkoholů a karboxylových kyselin

CH-9-6-04 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, dokáže uvést příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí 
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sacharidů a vitaminů vitamínů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

dokáže rozlišit nejjednodušší uhlovodíky a uvést jejich 
zdroje, vlastnosti a použití

uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, 
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických 
uhlovodíků, vzorce a názvy jednoduchých org. 
sloučenin

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

pracuje s videoexperimenty obtížně realizovatelných 
chemických pokusů

porovnání reaktivity uhlovodíků, práce s 
videoexperimenty; pozorování, zaznamenání, 
vyhodnocení a interpretace pozorovaných jevů

Tematický celek -  Chemie a společnost 
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

zaměří se na zhodnocení využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného 
rozvoje na Zemi

chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti 
se životním prostředím, recyklace surovin, koroze

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe

dokáže aplikovat znalosti o principech hašení požárů na 
řešení modelových situací z praxe

hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

snaží se orientovat v přípravě a využívání různých látek 
v praxi a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví člověka

průmyslová hnojiva
tepelně zpracované materiály: cement, vápno, sádra, 
keramika
plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, 
likvidace
detergenty, pesticidy a insekticidy
léčiva a návykové látky

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

posuzuje pozitivní a negativní přínos oboru chemie z 
hlediska rozvoje současné společnosti a kvality života v 
ní (např. přínos a nebezpečí zneužití léčiv, pesticidů, 
ropných produktů, obalů) na základě informací z 
otevřených zdrojů, včetně zdrojů digitálních

význam chemických výrobků (léčiva, barviva, 
konzervační látky, čisticí prostředky apod.); posouzení 
relevance a spolehlivosti informací a informačních 
zdrojů, včetně zdrojů digitálních, vzhledem k tématu a 
práce s nimi

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 1 2 2 7
  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 
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Název předmětu Fyzika
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Fyzika
Mezipředmětové vztahy • Dějepis

• Tělesná výchova
Kompetence k učení:
Žák:         
- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní 
učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení -vyhledává a třídí informace z 
různých zdrojů a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu 
učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě   
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí 
- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich 
závěry pro využití v praxi
- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy 
bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého 
učení a diskutuje o nich

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

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního 
úsudku a zkušeností
- vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá 
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení   problémů, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
- samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, 
přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací
- ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo 
nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
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Název předmětu Fyzika
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní:
Žák:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně 
v písemném i ústním projevu
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, 
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně
a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
Kompetence sociální a personální:
Žák: 
- pracuje ve skupině a spolupodílí se na vytváření pravidel její práce
- snaží se utvářet přátelskou atmosféru v týmu
- respektuje názory a myšlenky druhých
- přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů
- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
ovládá a řídí svoje jednání a chování
- rozvíjí svou schopnost sebereflexe a kritického myšlení
- reflektuje a respektuje limity osobní i ostatních
Kompetence občanské:
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
Kompetence pracovní:
Žák:



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

177

Název předmětu Fyzika
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a 
závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
- využívá znalosti a zkušenosti získané ve fyzice v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 
podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
Kompetence digitální:
Žák:
- používá efektivně při experimentech digitální měřicí přístroje
- požaduje od zadavatelů úloh k řešení vhodnou digitální techniku a počítačový software
- používá správně a efektivně k záznamu naměřených dat a jejich zpracování výpočetní techniku
- využívá videozáznamy vlastních pokusů a zkoumá fyzikální jevy pomocí počítačových simulací
- vyhledává v otevřených zdrojích data dokumentující fyzikální jevy a vysvětlení odborných pojmů a to i v 
jiných oblastech vědy a techniky

   

Fyzika 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Vlastnosti látek a těles 
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

rozliší na příkladech mezi pojmy těleso a látka, správně 
zařadí látky (tělesa) mezi pevné, kapalné a plynné, 
popíše částicové složení látek a uvede příklady jevů, 
které dokazují neustálý neuspořádaný pohyb částic látky 
a jejich vzájemné působení

tělesa a látky, složení látek, atomy a molekuly, pohyb 
částic látek - difúze, Brownův pohyb

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 

nakreslí a popíše model atomu, určí podle počtu částic v 
atomu, zda jde o kladný či záporný iont, uvede příklady 

model atomu, ionty, elektrování těles, elektrické pole
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Fyzika 6. ročník

působí elektrování těles při dotyku, objasní, kolem jakého 
tělesa vzniká elektrické pole

F-9-6-04 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

určí, kde má magnet největší sílu a rozezná póly 
magnetu, objasní, kde vzniká magnetické pole a jak ho 
lze znázornit pomocí indukčních čar

póly magnetu, magnetické pole, magnetizace látky, 
indukční čáry magnetického pole

Tematický celek -  Měření fyzikálních veličin 
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

jmenuje a převádí jednotky délky, změří danou délku 
správným délkovým měřidlem a určí odchylku měření, 
vypočítá aritmetický průměr z naměřených hodnot

jednotky délky, měření délky, opakované měření délky

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

vyjmenuje a převádí jednotky objemu, změří objem 
kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného válce

jednotky objemu, měření objemu kapalného a 
pevného tělesa

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

vyjmenuje a převádí jednotky hmotnosti, změří 
hmotnost pevného i kapalného tělesa a zapíše správně 
výsledek

hmotnost tělesa, jednotky hmotnosti, měření 
hmotnosti pevného a kapalného tělesa

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

vyhledá hustoty různých látek v tabulkách, převádí 
jednotky hustoty, používá vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů a 
úloh

hustota látky, výpočet hustot látky, výpočet hmotnosti 
tělesa

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

změří teplotu teploměrem, jmenuje jednotku teploty, 
pozná, zda se objem tělesa při dané změně teploty 
zvětší či zmenší a využívá této znalosti při řešení úloh

změna objemu kapalného a plynného tělesa při 
zahřívání a ochlazování, změna délky kovové tyče při 
zahřívání a ochlazování, teploměr, měření teploty 
tělesa

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

vyjmenuje jednotky času a převádí je, změří čas 
stopkami

jednotky času, měření času

Tematický celek -  Elektrický obvod 
sestavení elektrického obvodu, elektrický proud a 
elektrické napětí, vodiče elektrického proudu a 
elektrické izolanty, zahřívání vodiče při průchodu 
elektrickým proudem, pojistky, zásady správného 
užívání elektrických spotřebičů

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

objasňuje a používá pojem elektrický proud, správně 
sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod, kreslí 
schéma reálného elektrického obvodu, vysvětluje 
princip pojistky, objasňuje pojmy elektrický spotřebič a 
tepelný spotřebič, objasní a dodržuje pravidla bezpečné 
práce s elektrickými zařízeními, je připraven poskytnout 
první pomoc při úrazu elektrickým proudem

nerozvětvený a rozvětvený elektrický obvod, bezpečné 
zacházení s elektrickým zařízením, první pomoc při 
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úrazu elektrickým proudem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Veličiny a jejich měření - zavedení a užívání metrické soustavy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vlastnosti látek - řešení problémů, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Tepelné účinky elektrického proudu - využívání energie, způsoby šetření energií u tepelných spotřebičů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Fyzikální veličiny - organizace času, hledání pomoci při potížích, spolupráce

   

Fyzika 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Pohyb tělesa 
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k 
jinému tělesu

klid a pohyb tělesa, trajektorie a dráha, druhy pohybu, 
rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

změří dráhu a čas pohybujícího se tělesa, převádí 
jednotky času i dráhy, experimentálně určí rychlost 
rovnoměrného pohybu či průměrnou rychlost 
nerovnoměrného pohybu,
vyjmenuje jednotky rychlosti a převádí je, využívá při 
řešení problémů a úloh vztah v=s/t

rychlost rovnoměrného pohybu, jednotky rychlosti, 
dráha při rovnoměrném pohybu, průměrná rychlost 
nerovnoměrného pohybu
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Tematický celek -  Síly 
F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

vyjmenuje jednotky síly a převádí je, změří sílu 
siloměrem a graficky ji znázorní, určí velikost gravitační 
síly pomocí siloměru a vzorce Fg=m . g

síla a její znázornění, jednotka síly, gravitační síla a 
hmotnost tělesa, měření síly, siloměr

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

objasní pojem výslednice sil, početně i graficky určí 
výslednici dvou sil stejného směru, početně i graficky 
určí výslednici dvou sil opačného směru, pozná, zda síly 
působící na těleso jsou v rovnováze, určí polohu těžiště 
u dvojrozměrných těles, vysvětlí vliv polohy těžiště na 
stabilitu

skládání dvou sil stejného směru, skládání dvou sil 
opačného směru, rovnováha sil, těžiště tělesa

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

využívá Newtonovy pohybové zákony při řešení 
problémových úloh ze života

urychlující a brzdné účinky síly a těleso, zákon 
setrvačnosti, zákon akce a reakce

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

popíše páku (ramena, osu, působiště síly), 
experimentálně ověří vztah pro rovnovážnou polohu 
páky F1 . a1 = F2 . a2, vyjadřuje rovnováhu a páce a 
pevné kladce pomocí momentu sil a řeší pomocí vzorce 
konkrétní situace z praxe

páka, rovnovážná poloha páky, užití páky, 
rovnoramenné váhy, pevná kladka

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

na konkrétních příkladech vysvětlí pojem tlaková síla a 
tlak, vyjmenuje jednotky síly a tlaku a převádí je, využívá 
vztahu p = F/S k řešení konkrétních úloh z praxe

tlaková síla, tlak, tlak v praxi

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

na základě příkladů z praxe uvede příklady smykového i 
valivého tření, odvodí na základě experimentů závislost 
velikosti třecí síly a hmotnosti, materiálu a drsnosti 
styčných ploch

třecí síla, měření třecí síly, význam třecí síly v praxi

Tematický celek -  Mechanické vlastnosti tekutin 
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

vysloví znění Pascalova zákona a používá ho k řešení 
jednoduchých úloh - hydraulické lisy,
používá pojmy hydrostatická tlaková síla a hydrostatický 
tlak a vysvětlí příčiny jejich vzniku,
vypočítá hydrostatickou tlakovou sílu a hydrostatický 
tlak

Pascalův zákon, užití Pascalova zákona v hydraulických 
zařízeních, hydrostatická tlaková síla a hydrostatický 
tlak

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v vysvětlí podstatu Archimédova zákona a používá ho k vztlaková síla, Archimédův zákon, potápění, plování, 
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klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

řešení úloh z praxe, na základě porovnání velikostí sil a 
hustoty prostředí a tělesa rozhode, kdy bude těleso 
plovat, vznášet se či potápět

vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině, plování 
nestejnorodých těles

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

vysvětlí příčiny vzniku atmosférického tlaku a tlakové 
síly, popíše princip měření atmosférického tlaku 
rtuťovým tlakoměrem a aneroidem, využívá Archimédův 
zákon v plynech k řešení úloh, objasní pojmy přetlak a 
podtlak v uzavřené nádobě a způsob měření přetlaku a 
podtlaku pomocí otevřeného kapalinového a 
deformačního manometru

atmosféra Země, atmosférický tlak, měření 
atmosférického tlaku, změny atmosférického tlaku, 
vztlaková síla v atmosféře Země, tlak plynu v uzavřené 
nádobě, manometr, počasí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Tlak - škody na silnicích způsobené přetěžováním nákladů automobilů
Tření - snižování ztrát energie zmenšováním odporových sil při pohybu vozidel
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pohyb tělesa - vyhledává zajímavé údaje o rekordních rychlostech v různých sportovních odvětvích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Při práci ve skupinách (laboratorní práce) dovede žák navazovat na myšlenky ostatních, rozvíjí sociální dovednosti pro kooperaci, zvládá řešit konflikty, umí se podřídit, 
dokáže vést a
organizovat práci ve
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Slavní fyzikové: Isaac Newton, Blaise Pascal
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Řešení fyzikálních situací, dovednosti pro učení a studium.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Nácvik pozorování a aktivního naslouchání, dovednost verbálního sdělování, správné vysvětlování fyzikálních zákonitostí a používání správné terminologie

   

Fyzika 8. 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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Světelné jevy 
F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

rozpozná ve svém okolí zdroje světla, rozliší mezi 
zdrojem světla a tělesem, které světlo pouze odráží
objasní vznik stínu a používá ho při vysvětlení zatmění 
Slunce a Měsíce
určí fáze Měsíce
vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro 
vakuum a různá optická prostředí

zdroje a šíření světla, stín, měsíční fáze, zatmění 
Slunce a Měsíce, rychlost světla

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou prostředí 
k řešení problémů
v jednoduchých případech graficky sestrojí obraz 
předmětu rovinným a kulovým zrcadlem
najde pokusně ohnisko dutého zrcadla a určí jeho 
ohniskovou vzdálenost

odraz světla na rovinném rozhraní dvou optických 
prostředí, zákon odrazu světla, zobrazení předmětu 
rovinným a kulovým zrcadlem, zrcadla v praxi

F-9-6-06 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

rozhodne na základě znalosti o rychlostech světla ve 
dvou prostředích, zda se světlo při přechodu z 1. do 2. 
prostředí bude lámat od nebo ke kolmici, rozliší spojku a 
rozptylku, najde ohnisko tenké spojky a určí její 
ohniskovou vzdálenost, zkonstruuje graficky v
jednoduchých případech obraz předmětu při jeho 
zobrazení tenkou čočkou,
rozliší krátkozrakost a dalekozrakost oka a způsob jejich 
odstranění brýlemi

lom světla na rovinném rozhraní dvou optických 
prostředí, zobrazení předmětů čočkami (spojka, 
rozptylka), užití čoček v praxi, optické vlastnosti oka

F-9-6-06 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 

objasní (kvalitativně) rozklad světla hranolem a vznik 
duhy v přírodě (používá k vysvětlení rozkladný hranol)

rozklad slunečního světla optickým hranolem
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analýze průchodu světla čočkami
Tematický celek -  Práce, energie 
F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

vyjmenuje jednotky práce a převádí je, vypočítá práci 
vykonanou silou, řeší jednoduché úlohy z praxe, z 
vykonané práce určí změnu energie tělesa

práce

F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

vyjmenuje jednotky výkonu a převádí je, používá vztah 
mezi výkonem, prací a časem, řeší jednoduché úlohy z 
praxe

výkon

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

určí, jaký druh energie má dané těleso, popř. jak se 
druhy navzájem mění, vypočítá v jednoduchých 
případech polohovou a pohybovou energii tělesa, 
porovná pohybové energie těles na základě jejich 
rychlosti či hmotnosti, porovná polohové energie těles 
na základě jejich hmotnosti a polohy, určí v 
jednoduchých případech, zda změna vnitřní energie 
nastala tepelnou výměnou nebo konáním práce

polohová a pohybová energie, vnitřní energie

Tematický celek -  Změny skupenství látek 
F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

rozpozná v přírodě i v praktickém životě některé formy 
tepelné výměny-vedením, prouděním, zářením, objasní 
důležitost Slunce jako zdroje tepelného záření pro 
utváření životních podmínek na Zemi

přeměny energie, obnovitelné zdroje energie

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu látek, 
vypočítá teplo přijaté či odevzdané tělesem, rozpozná 
základní skupenské přeměny (tání, tuhnutí, kapalnění, 
vypařování, var, sublimace, desublimace) a uvede 
příklad z praxe, vyhledá v tabulkách teploty tání a varu, 
měrné skupenské teplo tání a varu, vypočítá skupenské 
teplo tání a varu, vyjmenuje hlavní faktory, na nichž 
závisí rychlost vypařování kapaliny a teplota varu 
kapaliny, využívá tyto poznatky k řešení jednoduchých 
problémových úloh, vysvětlí rozdíl mezi tepelným a 
spalovacím
motorem, vysvětlí princip činnosti parního stroje, parní 

teplo, změny skupenství látek - tání, tuhnutí, 
vypařování, var, kapalnění, sublimace, desublimace, 
určení tepla přijatého a
odevzdaného tělesem, tepelné motory, spalovací 
motory
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turbíny, čtyřtaktního a dvoutaktního motoru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Energie - možnosti využití vodních elektráren jako obnovitelných zdrojů energie u nás a v různých evropských zemích
Energie - šetření energie vhodnou tepelnou izolací domů, volba ekologicky vhodného způsobu vytápění, využití energie slunečního záření k vytápění a k zahřívání 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Práce, výkon, energie - slavní fyzikové: James Prescott Joule, James Watt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Elektrický obvod - pozornost a soustředění při sestavování elektrických obvodů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Zvukové jevy - způsoby ochrany před nadměrným hlukem

   

Fyzika 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Elektrické jevy 
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

ověří existenci elektrického pole, jmenuje základní 
jednotku elektrického náboje, rozliší vodič a izolant

elektroskop, elementární elektrický náboj, jednotky 
elektrického náboje, vodič a izolant v elektrickém poli, 
siločáry elektrického pole

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

nakreslí schéma a sestaví jednoduchý a rozvětvený 
elektrický obvod

elektrický obvod

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

jmenuje základní jednotku elektrického proudu, 
elektrického napětí, některé jejich díly a násobky, měří 

elektrický proud – směr, zapojení ampérmetru, měření 
ampérmetrem, elektrické napětí – zapojení voltmetru, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

185

Fyzika 9. ročník

stejnosměrný proud v elektrickém obvodu 
ampérmetrem a stejnosměrné napětí voltmetrem

měření voltmetrem, zdroje napětí

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

objasní podstatu Ohmova zákona pro kovy a používá jej 
při řešení problémů a úloh, uvede hlavní jednotku 
elektrického odporu, převádí
jednotky odporu, vysvětlí, jak odpor vodiče závisí na 
délce, materiálu, průřezu a teplotě vodiče, určí výsledné 
napětí, proud a odpor vodičů spojených za sebou a 
vedle sebe, řeší praktické úlohy na výpočet elektrické 
práce, energie a elektrického příkonu

Ohmův zákon, elektrický odpor, závislost elektrického 
odporu na vlastnostech vodiče, spojování rezistorů – 
za sebou, vedle sebe, určení celkového odporu, 
elektrická práce, energie, příkon – výpočet

Tematický celek -  Elektromagnetické jevy 
F-9-6-04 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

ověří existenci magnetického pole v daném místě, určí 
póly magnetu a cívky s proudem pomocí magnetky, 
znázorní průběh indukčních čar magnetu či cívky s 
proudem, rozliší stejnorodé a nestejnorodé magnetické 
pole, vysvětlí podstatu činnosti stejnosměrného
elektromotoru, popíše princip vzniku indukovaného 
napětí a proudu v cívce

magnetické pole cívky s proudem (stejnorodé 
magnetické pole), stejnosměrný elektromotor, 
elektromagnetická indukce

Tematický celek -  Střídavý proud 
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

charakterizuje střídavý proud, vysvětlí pojem perioda, 
kmitočet (frekvence), amplituda střídavého proudu a 
napětí a jmenuje jejich jednotky, změří efektivní proud a 
napětí, objasní stavbu a funkci transformátoru

vznik střídavého proudu, měření efektivních hodnot 
napětí a proudu, transformátor

Tematický celek -  Vedení elektrického proudu v polovodičích 
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

vysvětlí pojem polovodič, popíše polovodič s vlastní 
vodivostí a polovodič s příměsí

polovodiče - čisté, s příměsemi (N, P)

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

vysvětlí funkci polovodičové diody, rozliší zapojení diody 
v propustném a závěrném směru, správně zapojí diodu 
do elektrického obvodu

dioda, dioda jako usměrňovač

Tematický celek -  Jaderná energie 
F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

vysvětlí podstatu vzniku jaderné energie, popíše štěpení 
jádra atomu - řetězovou reakci, uvede způsob ochrany 
před ničivými účinky jaderných havárii (zbraní), zhodnotí 

jaderná energie – štěpení jader, využití radionuklidů, 
jaderná elektrárna – reaktor, účinky radioaktivního 
záření, ochrana lidí, vliv na životní prostředí
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výhody a nevýhody různých energetických zdrojů s 
ohledem na životní prostředí

Tematický celek -  Zvukové jevy 
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

rozpozná zdroj zvuku, zhodnotí vliv prostředí na šíření 
zvuku, rozlišuje tón a hluk, výšku tónu a hlasitost zvuku, 
vysvětlí vznik ozvěny, posoudí vliv hluku na životní 
prostředí

zdroje a šíření zvuku, rychlost zvuku, odraz zvuku, 
vznik ozvěny, rezonance

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

pojmenuje části ucha, vysvětlí princip slyšení, jmenuje 
jednotky hladiny zvuku B, dB, uvádí příklady vlivu hluku 
na lidský organismus a životní prostředí, navrhne 
způsoby zmenšení hluku

ucho, hladina zvuku

Tematický celek -  Země a vesmír 
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

popíše Sluneční soustavu (planety, měsíce, planetky, 
komety), vysvětlí příčinu pohybu planet kolem Slunce a 
měsíců kolem planet, objasní střídání dne a noci, 
ročních období a vznik měsíčních fází, vyhledá základní 
informace o Slunci a jeho planetách v tabulkách

Sluneční soustava - složení, pohyb těles ve Sluneční 
soustavě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Poznání a pochopení díla významných Evropanů (Maxwell, Hertz, Rutherford, ...)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Elektromagnetické jevy - pozornost a soustředění při objevování fyzikálních zákonitostí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Střídavý proud, jaderná energie - energie a její využití, energetické zdroje a jejich vyčerpatelnost, vliv na životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Jaderná energie - uložení jaderného odpadu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Jaderná energie, energetika - výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
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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)
Mezipředmětové vztahy • Dějepis

• Německý jazyk
• Anglický jazyk
• Přírodopis

Kompetence k učení:
Žák:
- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších 
celků, nalézá souvislosti
- získané poznatky kriticky posuzuje, porovnává a formuluje závěry
- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
- se učí myslet kriticky, je schopen hájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
Žák:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v 
písemném i ústním projevu
- se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- spolupracuje ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňuje dobré mezilidské vztahy, pomáhá 
ostatním a je schopen o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání 

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

Kompetence občanské:
Žák:
- respektuje názory ostatních
- formuje si volní a charakterové rysy
- zodpovědně se  rozhoduje podle dané situace
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Kompetence pracovní:
Žák:
- je seznámen s pravidly bezpečného chování v terénu
- je veden k efektivní práci
Kompetence digitální:
Žák:
- využívá vybrané digitální informační technologie v běžném životě pro orientaci v geografických reáliích
- je veden k  činnostem s digitálními technologiemi využívajícími digitální mapy, vybrané produkty 
dálkového průzkumu Země, satelitního a leteckého snímkování krajin pro orientaci v terénu, pozorování, 
zobrazování a hodnocení prostředí
- je veden k bezpečné a efektivní komunikaci, učí se odpovědnému chování a jednání v digitálním světě

   

Zeměpis 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

základní informační geografická média a zdroje datZ-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

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a 
zdroje dat z dostupných kartografických produktů a 
elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších 
informačních zdrojů

komunikační geografický a kartografický jazyk - 
vybrané obecně používané geografické, topografické a 
kartografické pojmy; základní topografické útvary: 
důležité body, výrazné liniové (čárové) útvary, plošné 
útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska –uzly; 
hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy: 
symboly, smluvené značky, vysvětlivky; statistická data 
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a jejich grafické vyjádření, tabulky
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii

geografická kartografie a topografie – glóbus, měřítko 
glóbusu, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, 
zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v 
zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů a map, 
orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám

Tematický celek -  PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 
Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů

prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, 
zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů

Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby 
Země, střídání dne a noci, střídání ročních období, 
světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová 
hranice, smluvený čas
krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a 
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
systém přírodní sféry na planetární úrovni – 
geografické pásy, geografická (šířková) pásma, 
výškové stupně

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu

systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní 
oblasti
krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a 
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
systém přírodní sféry na planetární úrovni – 
geografické pásy, geografická (šířková) pásma, 
výškové stupně

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

porovná působení vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost

systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní 
oblasti

Tematický celek -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajinZ-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

porovnává různé krajiny jako součást pevninské části 
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin

vztah přírody a společnosti – udržitelný život a rozvoj, 
principy a zásady ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické 
a environmentální problémy lidstva

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

191

Zeměpis 6. ročník

kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů)

vztah přírody a společnosti – udržitelný život a rozvoj, 
principy a zásady ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické 
a environmentální problémy lidstva
krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajinZ-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 

důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí vztah přírody a společnosti – udržitelný život a rozvoj, 

principy a zásady ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické 
a environmentální problémy lidstva

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás),
kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)

   

Zeměpis 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  REGIONY SVĚTA 

KONTINENTY A SVĚTADÍLY, MAKROREGIONY. OCEÁNY
AFRIKA - přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, 
regiony
AMERIKA - přírodní poměry, obyvatelstvo, 
hospodářství, regiony

Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony 
světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, 
rozvojová jádra a periferní zóny

ASIE - přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

192

Zeměpis 7. ročník

regiony
AUSTRÁLIE - přírodní poměry, obyvatelstvo, 
hospodářství
OCEÁNIE
ARKTIDA A ANTARKTIDA
EVROPA - přírodní poměry, obyvatelstvo, 
hospodářství, regiony
KONTINENTY A SVĚTADÍLY, MAKROREGIONY. OCEÁNY
AFRIKA - přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, 
regiony
AMERIKA - přírodní poměry, obyvatelstvo, 
hospodářství, regiony
ASIE - přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, 
regiony
AUSTRÁLIE - přírodní poměry, obyvatelstvo, 
hospodářství
OCEÁNIE
ARKTIDA A ANTARKTIDA

Z-9-3-02 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

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

EVROPA - přírodní poměry, obyvatelstvo, 
hospodářství, regiony
KONTINENTY A SVĚTADÍLY, MAKROREGIONY. OCEÁNY
AFRIKA - přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, 
regiony
AMERIKA - přírodní poměry, obyvatelstvo, 
hospodářství, regiony
ASIE - přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, 
regiony
AUSTRÁLIE - přírodní poměry, obyvatelstvo, 
hospodářství
OCEÁNIE

Z-9-3-03 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 světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

ARKTIDA A ANTARKTIDA
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EVROPA - přírodní poměry, obyvatelstvo, 
hospodářství, regiony

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  ČESKÁ REPUBLIKA 
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy

vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště 
nebo školy

místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro 
vymezení místního regionu, vztahy k okolním 
regionům, základní přírodní a socioekonomické 
charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá 
pro jeho další rozvoj (potenciál × bariéry) - MORAVA, 
OLOMOUCKÝ KRAJ, HANÁ, KOSÍŘSKO, SLATINICE A 
OKOLÍ

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu

místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro 
vymezení místního regionu, vztahy k okolním 
regionům, základní přírodní a socioekonomické 
charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá 
pro jeho další rozvoj (potenciál × bariéry) - MORAVA, 
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OLOMOUCKÝ KRAJ, HANÁ, KOSÍŘSKO, SLATINICE A 
OKOLÍ

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

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál České republiky v evropském a světovém 
kontextu

Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, 
členitost, přírodní poměry a zdroje; obyvatelstvo: 
základní geografické, demografické a hospodářské 
charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění 
hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová 
struktura hospodářství; transformační společenské, 
politické a hospodářské procesy a jejich územní 
projevy a dopady; hospodářské a politické postavení 
České republiky v Evropě a ve světě, zapojení do 
mezinárodní dělby práce a obchodu
Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, 
členitost, přírodní poměry a zdroje; obyvatelstvo: 
základní geografické, demografické a hospodářské 
charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění 
hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová 
struktura hospodářství; transformační společenské, 
politické a hospodářské procesy a jejich územní 
projevy a dopady; hospodářské a politické postavení 
České republiky v Evropě a ve světě, zapojení do 
mezinárodní dělby práce a obchodu

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a 
hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a 
hospodářských aktivit

regiony České republiky – územní jednotky státní 
správy a samosprávy, krajské členění, kraj místního 
regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v 
euroregionech

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve 
světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států

Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, 
členitost, přírodní poměry a zdroje; obyvatelstvo: 
základní geografické, demografické a hospodářské 
charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění 
hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová 
struktura hospodářství; transformační společenské, 
politické a hospodářské procesy a jejich územní 
projevy a dopady; hospodářské a politické postavení 
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České republiky v Evropě a ve světě, zapojení do 
mezinárodní dělby práce a obchodu
regiony České republiky – územní jednotky státní 
správy a samosprávy, krajské členění, kraj místního 
regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v 
euroregionech

Tematický celek -  TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 
terénní cvičení, pozorování v terénu místní krajiny, 
geografické exkurze

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu

ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

ochrana člověka při ohrožení zdraví a života
terénní cvičení, pozorování v terénu místní krajiny, 
geografické exkurze

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení krajiny

ochrana člověka při ohrožení zdraví a života
terénní cvičení, pozorování v terénu místní krajiny, 
geografické exkurze

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 v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v 
krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech

ochrana člověka při ohrožení zdraví a života

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
individuální potřeby a zvláštnosti jedince 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
hledání vlastní cesty k životní spokojenosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
volební systémy a demokratické volby a politika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
demokracie jako protiváha diktatury a anarchie
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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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a 
kvalitativní geografické, demografické, hospodářské a 
kulturní charakteristiky

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci 
světové populace

globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy – aktuální společenské, sídelní, politické a 
hospodářské poměry současného světa, sídelní 
systémy, urbanizace, suburbanizace
obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a 
kvalitativní geografické, demografické, hospodářské a 
kulturní charakteristiky

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel

globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy – aktuální společenské, sídelní, politické a 
hospodářské poměry současného světa, sídelní 
systémy, urbanizace, suburbanizace
obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a 
kvalitativní geografické, demografické, hospodářské a 
kulturní charakteristiky

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje

globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy – aktuální společenské, sídelní, politické a 
hospodářské poměry současného světa, sídelní 
systémy, urbanizace, suburbanizace

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní světové hospodářství – sektorová a odvětvová 
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územní rozmístění hospodářských aktivit rozmístění hospodářských aktivit struktura, územní dělba práce, ukazatele 
hospodářského rozvoje a životní úrovně

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

porovnává státy světa a zájmové integrace států světa 
na základě podobných a odlišných znaků

regionální společenské, politické a hospodářské útvary 
– porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní 
státy, části států, správní oblasti, kraje, města, 
aglomerace; hlavní a periferní hospodářské oblasti 
světa; politická, bezpečnostní a hospodářská 
seskupení (integrace) států; geopolitické procesy, 
hlavní světová konfliktní ohniska

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny apolitické problémy v 
konkrétních světových regionech

regionální společenské, politické a hospodářské útvary 
– porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní 
státy, části států, správní oblasti, kraje, města, 
aglomerace; hlavní a periferní hospodářské oblasti 
světa; politická, bezpečnostní a hospodářská 
seskupení (integrace) států; geopolitické procesy, 
hlavní světová konfliktní ohniska

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
udržení psychického zdraví - psychohygiena, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí rozvoj pozornosti  vůči  
odlišnostem ahledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s minoritami
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka)
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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 0 8
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět hudební výchova je samostatným předmětem v 1. - 8. ročníku. Vyučuje se 1 hodinu 

týdně. Vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových 
činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako 
svébytného prostředku komunikace. Hudební činnosti, jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a 
doplňující, rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho 
hudebnosti – jeho hudebních schopností. Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj 
individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu.  
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v 
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem instrumentálních činností 
je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. Obsahem hudebně 
pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem 
Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích 
žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 
Metody a formy práce jsou založeny na činnosti jednotlivce i celého týmu, na schopnosti prezentovat své 
umělecké dovednosti před kolektivem, na přípravě společných projektů a návštěv kulturních akcí.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy • Dějepis
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Název předmětu Hudební výchova
• Český jazyk a literatura
• Tělesná výchova

Kompetence k učení:
Žák:
- používá známé hudební termíny a znaky
- samostatně vnímá hudební změny 
- rozpozná některé hudební nástroje
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry
Kompetence občanské:
Žák:
- zapojuje se do kulturních akcí školy a obce (vítání občánků, Mikulášská nadílka aj.)
- dodržuje pravidla slušného chování 
Kompetence digitální:

Žák:
- využívá digitální technologie, využívá je při učení i při zapojení do života školy
- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby 
- je seznámen s návody a postupy a možnostmi užívání digitálních technologií v hudbě i dílčích hudebních 
činnostech
- má příležitost zaznamenávat, snímat a přenášet i prezentovat hudbu a hudební zvukové projekty 
prostřednictvím digitálních technologií, případně uplatnit digitální technologie jako nástroj sebeprezentace 
v rámci vlastních audiovizuálních projektů
- má možnost vyhledávat a sdílet inspirační zdroje uměleckých děl i běžné produkce s respektem k 
autorství a autorským právům

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

Kompetence pracovní:
Žák:
- používá bezpečně jednoduché hudební nástroje
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Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Vokální činnosti 
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase dbá na správné dýchání a držení těla; provádí hlasová a 

dechová cvičení; zpívá a rozlišuje krátké/dlouhé a 
vyšší/nižší tóny; zpívá vybrané lidové i umělé písně

pěvecký a mluvený projev (pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rozlišuje metrum a rytmus písně; melodizuje 
jednoduché popěvky a říkadla; vytleskává jednoduchý 
rytmus podle vzoru

hudební rytmus a rytmizace; 2/4 takt

Tematický celek -  Instrumentální činnosti 
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

používá dětské hudební nástroje; pozná a pojmenuje 
vybrané hudební nástroje

hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů Orffova 
instrumentáře)

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti 
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

provádí hudebně pohybovou činnost pohybové vyjádření hudby, pohybová improvizace

Tematický celek -  Poslechové činnosti 
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvný kvality tónů - dlouhý a krátký tón, vysoký a hluboký 
tón, silný a slabý tón

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

rozlišuje vybrané hudební nástroje podle zvuku; 
poslouchá vybrané skladby

hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 
lidský hlas, hudební nástroj; hudební styly - hudba 
pochodová, taneční, ukolébavka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
jednoduché taneční pohyby, hra na tělo
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Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Vokální činnosti 
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase dodržuje hlasovou hygienu, hlídá si postavení těla při 

zpěvu; zpívá vybrané lidové a umělé písně
správná technika dýchání a držení těla, hlasová 
hygiena, artikulační cvičení, říkadla

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rozlišuje rytmus pomalý a rychlý; rozlišuje a graficky 
zaznamená melodii stoupavou a klesavou; seznamuje se 
s pojmy notová osnova, nota, houslový klíč

rytmická cvičení a rytmické doprovody; intonace; 
notová osnova, noty, houslový klíč

Tematický celek -  Instrumentální činnosti 
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

užívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře; 
reprodukuje a rytmizuje jednoduchá témata

hra na jednoduché hudební nástroje

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti 
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

pohybově vyjadřuje hudbu a její rytmus; reaguje na 
změny rytmu a tempa hudby

pohybové vyjádření melodie, rytmu

Tematický celek -  Poslechové činnosti 
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozlišuje sílu tónu; rozlišuje vztahy mezi tóny - 
souzvuk/unisono

práce a hry s dynamikou; souzvuk/unisono

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

rozlišuje a pozná vybrané hudební nástroje podle zvuku poslech hudebních nástrojů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hra na tělo, můj vztah k sobě samému
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Hudební výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Vokální činnosti 
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase správně dýchá při zpěvu; zazpívá vybrané písně a 

vánoční koledy
lidové a umělé písně, seznámení s kánonem; 
dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového 
rozsahu, prodlužování výdechu

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty vytleskává 2/4 a 3/4 takt; rozlišuje a zapisuje notu celou, 
půlovou, čtvrťovou; rozlišuje stoupavou a klesavou 
melodii podle zápisu not

2/4 a 3/4 takt; noty celé, půlové, čtvrťové; melodie 
klesavá a stoupavá

Tematický celek -  Instrumentální činnosti 
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

užívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře; 
pozná a rozlišuje hudební nástroje dechové, smyčcové a 
umí uvést příklad

Orffovy nástroje; využití předmětů běžné denní 
potřeby jako netradičních hudebních nástrojů; 
relaxace

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti 
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

vyjadřuje hudbu pohybem; předvede polkový krok a 
mazurku (chůzi dvoudobou)

pohybový doprovod znějící hudby - 2/4 a 3/4 takt; 
pohybová improvizace; základní taneční kroky - polka, 
valčík

Tematický celek -  Poslechové činnosti 
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozliší rytmus polky a valčíku; pozná hymnu ČR; pozná 
některá díla B. Smetany a A. Dvořáka; rozezná hudbu 
vážnou, zábavnou, slavnostní

kvality tónů; známé melodie

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

poslechem rozezná některé hudební nástroje; 
poslouchá různé hudební žánry

poslech ukázek různých hudebních žánrů, hudebních 
nástrojů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli
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Hudební výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Vokální činnosti 
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

zpívá vybrané durové a mollové písně v jednohlase, 
zkouší dvojhlas; dbá na správnou hlasovou hygienu a 
správné dýchání

dvojhlas a vícehlas - kánon a lidový dvojhlas; pěvecký a 
mluvní projev - pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, 
rozšiřování hlasového rozsahu; 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

zná pojem repetice a dynamická znaménka; napíše 
houslový klíč; rozliší délky not a umí je zapsat; zná 
pojem nota s tečkou, nota osminová; rozpozná zřetelné 
dynamické, harmonické a tempové změny; provede 
elementární vokální improvizace; taktuje ve ¾ taktu

intonace a vokální improvizace (durové a mollové 
tóniny); hudební hry; jednoduchý grafický záznam 
vokální hudby (čtení a zápis rytmického schématu 
písně, orientace v notovém záznamu)

Tematický celek -  Instrumentální činnosti 
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

pozná a rozlišuje hudební nástroje dechové, smyčcové, 
klávesové, drnkací, bicí; doprovodí jednoduché melodie 
hrou na hudební nástroje

hra na rytmické nástroje - reprodukce jednoduchých 
motivů

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace

vytváří v rámci svých dispozic jednoduché předehry, 
mezihry a dohry; provádí elementární hudební 
improvizace

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace (tvorba hudeb. doprovodu, hudební 
hry),tvorba předehry, mezihry, dohry písně

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti 
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

předvede valčíkový krok (chůzi třídobou); ztvárňuje 
hudbu pohybem, na základě svých schopností a 
dovedností pohybově improvizuje

pohybové vyjádření hudby - pantomima a pohybová 
improvizace; orientace v prostoru (pamětné uchování 
tanečních pohybů)

Tematický celek -  Poslechové činnosti 
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

poslouchá vybrané skladby; rozlišuje vybrané hudební 
styly a žánry; rozliší opakující se téma poslouchané 

poslech vybraných písní a skladeb; hudební styly a 
žánry - hudba pochodová, taneční, ukolébavka a jiné; 
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Hudební výchova 4. ročník

skladby téma skladby (hlavní melodie)
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

rozpozná v hudbě některé výrazové prostředky hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb 
melodie, rytmus, harmonie, barva, kontrast a gradace)

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 sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Vokální činnosti 
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

zpívá vybrané durové a mollové písně v jednohlase, 
zkouší dvojhlas; dbá na správnou hlasovou hygienu a 
správné dýchání

dvojhlas a vícehlas - prodleva, dvojhlasé písně; 
hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu; pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti a 
hlasová hygiena

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

rozlišuje a zapisuje notu celou, půlovou, čtvrťovou,
osminovou, pomlky a houslový klíč

grafický záznam melodie - čtení a zápis rytmického 
schématu písně, orientace v notovém záznamu

Tematický celek -  Instrumentální činnosti 
HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace

vytváří jednoduché předehry, mezihry, dohry rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace ( hudební doprovod, hudební hry, tvorba 
předehry, mezihry, dohry písně)

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

pozná a rozliší smyčcové hudební nástroje - housle, 
violoncello, kontrabas; pozná dechové nástroje - trubka, 
pozoun, lesní roh; seznámí se s hudebními nástroji v 

hra na rytmické nástroje - reprodukce jednoduchých 
motivů
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Hudební výchova 5. ročník

symfonickém orchestru; doprovodí jednoduché melodie 
hrou na hudební nástroje

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti 
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

ztvárňuje hudbu pohybem; taktuje 2/4, 3/4 a 4/4 takt pohybové vyjádření hudby - pantomima a pohybová 
improvizace; taktování znějící hudby - 3/4 a 4/4 takt; 
jednoduché lidové tance; orientace v prostoru - 
pamětné uchování tanečních pohybů

Tematický celek -  Poslechové činnosti 
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby hudební formy - rozčlenění písně na díly (fráze)

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

pozná vánoční hudbu a vánoční koledy, trampské písně; 
poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové 
nástroje; pozná varhanní hudbu; vysvětlí původ státní 
hymny; vlastními slovy vyjádří svůj postoj k hudebnímu 
dílu

poslech vybraných skladeb; hudební nástroje, jejich 
základní třídění; hudební styly a žánry - hudba 
pochodová, taneční, ukolébavka a jiná

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
zpěv

   

Hudební výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Vokální činnosti 
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

snaží se využívat své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách
zaznamená hudební aktivitu spolužáků (zpěv, hra, 

hra na hudební nástroje, doprovody na Orffův 
instrumentář, vyjadřování hudebních i nehudebních 
představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje
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pohybový doprovod znějící hudby
záznam hudebních aktivit na mobilní zařízení

pohybový doprovod, tanec) na mobilní zařízení či na 
dostupné zařízení ve třídě a uloží ji ve vhodném formátu

záznam hudebních aktivit prostřednictvím dostupných 
analogových i digitálních prostředků (mobilní telefon, 
nahrávací zařízení, nástroje s MIDI připojením, 
dostupné hudební aplikace)
pěvecký projev, jednohlasý a vícehlasý zpěv, lidový 
dvojhlas
reflexe vokálního projevu

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

učí se uplatnit získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívat dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase hudební rytmus

Tematický celek -  Instrumentální činnosti 
záznam hudebních aktivit na mobilní zařízení
rozvoj hudebního sluchu a představivosti, zachycování 
rytmu pomocí notového záznamu

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

snaží se reprodukovat na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytvářet a volit jednoduché 
doprovody, provádět jednoduché hudební improvizace taktování, hra na tělo

Tematický celek -  Poslechové činnosti 
hudebně výrazové prostředkyHV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 

přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

učí se orientovat v proudu znějící hudby a na základě 
toho přistupovat k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

hudební nástroje, symfonický orchestr

hudební dílo a jeho autor, doba vzniku, život autoraHV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

snaží se zařadit na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

hudební styly a žánry

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

učí se vyhledávat souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

opera, opereta, melodram

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti 
pohybový doprovod znějící hudby
tance
vlastní pohybové ztvárnění

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

pokouší se rozpoznat některé z tanců různých stylových 
období, zvolit vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

umělecký tanec, balet
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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vokální činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
jednoduché taneční pohyby, hra na tělo
seznámení se základními tanečními kroky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zpěv písní jiných národů, poslech a rozbor hudebních děl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
vokální a instrumentální činnosti

   

Hudební výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Vokální činnosti 

hra na hudební nástroje, doprovody na Orffův 
instrumentář,
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 
myšlenek pomocí hudebního nástroje instrumentář
pohybový doprovod znějící hudby
záznam hudebních aktivit prostřednictvím dostupných 
analogových i digitálních prostředků (mobilní telefon, 
nahrávací zařízení, nástroje s MIDI připojením, 
dostupné hudební aplikace),

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

zdokonaluje se ve využívání svých individuální hudební 
schopností a dovedností při hudebních aktivitách
zaznamená realizovanou hudební aktivitu 
prostřednictvím dostupných digitálních technologií 
(mobilní telefon, záznamové zařízení propojené s 
počítačem apod.), zaznamenanou aktivitu použije, např. 
jako součást prezentace skupinové práce v projektu

prezentace individuální či skupinové aktivity
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu
pěvecký projev

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 

snaží se uplatnit získané pěvecké dovednosti a návyky 
při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívat 
dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v využívání rytmických zákonitostí při vokálním projevu
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diatonické postupy v durových a mollových tóninách
reflexe vokálního projevu

rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase jednohlase i vícehlase

hudební rytmus
Tematický celek -  Instrumentální činnosti 

notový zápis jako opora při realizaci písně
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 
myšlenek pomocí hudebního nástroje

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

pokouší se se reprodukovat na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, vytvářet a volit 
jednoduché doprovody, provádět jednoduché hudební 
improvizace

rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti

Tematický celek -  Poslechové činnosti 
partitura, skladatel, interpret, notový zápisHV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 

přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

snaží se orientovat v proudu znějící hudby a na základě 
toho přistupovat k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

orientace v hudebním prostoru a analýza hudební 
skladby
hudební dílo a jeho autor, doba vzniku, život autoraHV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 

a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

pokouší se na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu zařadit do 
stylového období

hudební styly a žánry

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

snaží se vyhledávat souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

muzikál, symfonická báseň, melodram

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti 
rozvoj pohybové paměti,HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 

období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

snaží se rozpoznat některé z tanců různých stylových 
období, zvolit vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
instrumentální a pohybové činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
instrumentální doprovody písní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
poslechové činnosti - odraz přírodního prostředí v hudebních dílech
zvukové prostředí člověka, akustický smog
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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Hudební výchova 7. ročník

poslechové činnosti - významná díla skladatelů tvořících v Evropských zemích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
písně jiných národů
poslech hudebních ukázek různých žánrů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
hudba etnik
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
funkce hudby v médiích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
mezilidské vztahy v lidových písních

   

Hudební výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Vokální činnosti 

hra na zvolené hudební nástroje, doprovody na Orffův 
instrumentář
pohybový doprovod znějící hudby
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 
myšlenek pomocí hudebního nástroje

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

dokáže využít své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách
při vlastních či společných hudebních aktivitách (hra, 
zpěv, tvorba doprovodů aj.) využívá elektronické 
hudební nástroje a dostupné elektronické nástroje i 
digitální technologie a tyto aktivity následně zaznamená 
prostřednictvím dostupných digitálních technologií 
(mobilní telefon, záznamové zařízení propojené s 
počítačem apod.)

výběr či tvorba doprovodu, vlastní zvukové 
experimenty v dostupné aplikaci
volba vhodného hudebního nástroje či dostupné 
aplikace nebo hudebního programu a pořízení 
záznamu na dostupné médium prostřednictvím 
nahrávacího zařízení, mobilního telefonu či vhodné 
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Hudební výchova 8. ročník

aplikace nebo hudebního programu
rozšiřování individuálního pěveckého rozsahu, vlastní 
pěvecký projev
intonace a vokální improvizace
reflexe vokálního projevu

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

zvládne uplatnit získané pěvecké dovednosti a návyky 
při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívat 
dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase

hudební rytmus
Tematický celek -  Instrumentální činnosti 

vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 
myšlenek pomocí hudebního nástroje
notový zápis, takty

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

umí reprodukovat na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytvářet a volit jednoduché 
doprovody, provádět jednoduché hudební improvizace rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti

Tematický celek -  Poslechové činnosti 
slovní charakterizování hudebního dílaHV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 

přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

umí se orientovat 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

orientace v hudebním prostoru a analýza hudební 
skladby

hudební období, autor a jeho díloHV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

dokáže zařadit 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 styly a žánry

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

dokáže vyhledávat souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

muzikál, filmová hudba

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti 
rozvoj pohybové pamětí,
reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

zvládne rozpoznat některé z tanců různých stylových 
období, zvolit vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvést 
jednoduchou pohybovou vazbu

díla hudebních skladatelů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
masová kultura její vliv na jednotlivce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
vlastní hudební projev
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání rozdílných tendencí ve vývoji evropské hudby
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poslechové činnosti - vybraná hudební díla evropských a světových skladatelů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
poslech hudebních děl
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
vývoj evropské hudební kultury

    

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 1 1 2 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 
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Název předmětu Výtvarná výchova
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 
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
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Název předmětu Výtvarná výchova
- pochopení umění jako prostředku komunikace
- sebeuvědomění jako svobodného jedince schopného tvořivého přístupu ke světu a pochopení procesu 
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
Mezipředmětové vztahy • Německý jazyk

• Dějepis
• Přírodopis

Kompetence k učení:
Žák:
- učí se vybírat a užívat vhodné způsoby a metody práce
- učí se posoudit a zhodnotit svůj výkon
- vytváří si vlastní pohled na kulturní jevy
 
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- rozvíjí schopnost hledat, navrhovat a používat další metody, informace a zdroje 
- učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti, k vytrvalosti a přesnosti
- kriticky myslí
- nenechá se odradit případným nezdarem a hledá řešení 

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 Výtvarná výchova
Žák:
- spolupracuje a pracuje v týmu 
- naslouchá názorům druhých lidí 
- používá správné technické názvosloví 
- činí rozhodnutí
- zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor
- rozumí a umí sdělit názor na různá výtvarná vyjádření
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- hodnotí svoji práci i práci ostatních 
- dokáže si naplánovat a rozdělit práci 
- poskytne pomoc druhým 
- požádá o pomoc druhého 
- respektuje názory druhých
- účinně spolupracuje ve skupině, toleruje práci druhých
Kompetence občanské:
Žák: 
- respektuje a chrání naše tradice a kulturní dědictví 
- zúčastňuje se různých výtvarných soutěží
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost
- chápe svět a jeho kulturní dimenzi
Kompetence pracovní:
Žák:
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a pomůcky
- dodržuje vymezená pravidla 
- přistupuje k výsledkům své práce z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu
Kompetence digitální:
Žák:
- získává, vyhledává, kriticky posuzuje data, informace a digitální obsah 
- chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost
- vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
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Výtvarná výchova 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Rozvoj smyslové citlivosti 
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

rozvíjení smyslové citlivosti výtvarné zpracování vlastních prožitků, vjemů, zážitků 
a představ

Tematický celek -  Uplatňování subjektivity 
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

seznamuje se s prvky vizuálně obrazného vyjádření pracuje s prvky - linie, tvary, objemy, textury, barvy,
objevuje základy malby, kresby a prostorové tvorby ve 
výtvarném projevu

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

pokouší se o uplatnění vlastní zkušenosti a subjektivity 
ve výtvarném vyjádření

kresba, malba, prostorová tvorba aj. výtvarné techniky 
a jejich vzájemné kombinace a vztahy

Tematický celek -  Ověřování komunikačního účinku 
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

aplikuje osobní postoj v komunikaci v souvislosti s 
výtvarným vyjádřením

učí se prezentovat své názory na výtvarné dílo,
učí se chápat rozdílnost názorů

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

učí se komunikovat prostřednictvím své tvorby práce s uměleckým dílem, ilustrací, fotografií, filmem, 
apod.
vzájemná komunikace k učivu ve skupině

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
citlivost, schopnost vidět věci jinak
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Výtvarná výchova 1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem

   

Výtvarná výchova 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Rozvoj smyslové citlivosti 
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

seznamuje se s prvky vizuálně obrazného vyjádření pracuje s prvky -linie, tvary, objemy, textury, barvy, 
základy malby, kresby prostorové a prostorové tvorby 
ve výtvarném projevu

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

uplatňuje vlastní zkušenosti a subjektivitu ve výtvarném 
vyjádření, různě přistupuje k vizuálně obraznému 
vyjádření

kresba, malba, prostorová tvorba aj. výtvarné techniky 
a jejich vzájemné kombinace a vztahy, práce s 
výtvarnými prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad a fantazie

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

rozvíjí zrakové vnímáni s ostatními smysly, rozvíjí 
smyslovou citlivost

typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, 
vnímání a uplatnění ve výtvarné tvorbě (ilustrace, film, 
foto a jiné)

Tematický celek -  Uplatňování subjektivity 
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

interpretuje různá vizuálně zobrazená vyjádření práce s uměleckým dílem, ilustrací, fotografií, filmem, 
učí se prezentovat své názory a chápat názory jiných 
na výtvarné dílo, učí se prezentovat postupy při 
výtvarné práci

Tematický celek -  Ověřování komunikačních účinků 
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do zapojuje vizuálně obrazná vyjádření učí se prezentovat a obhajovat výtvarný záměr díla v 
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Výtvarná výchova 2. ročník

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

rámci skupiny, vnímá tvorbu ostatních jako zdroj 
inspirace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů, originalita

   

Výtvarná výchova 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Rozvoj smyslové citlivosti 
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření pracuje s prvky -linie, tvary, objemy, textury, barvy, 
základy malby, kresby prostorové a prostorové tvorby 
ve výtvarném projevu

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

uplatňuje vlastní zkušenosti a subjektivitu ve výtvarném 
vyjádření, různé přistupuje k vizuálně obraznému 
vyjádření

kresba, malba, prostorová tvorba aj. výtvarné techniky 
a jejich vzájemné kombinace a vztahy, práce s 
výtvarnými prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad a fantazie, muzikomalba

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

vnímá události různými smysly, rozvíjí smyslovou 
citlivost

typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, 
vnímání a uplatnění ve výtvarné tvorbě (ilustrace, film, 
foto a jiné)

Tematický celek -  Uplatňování subjektivity 
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

zaujímá osobní postoj v komunikaci práce s uměleckým dílem, ilustrací, fotografií, filmem, 
učí se prezentovat své názory a chápat názory jiných 
na výtvarné dílo, učí se prezentovat postupy při 
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Výtvarná výchova 3. ročník

výtvarné práci
Tematický celek -  Ověřování komunikačního účinku 
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

ověřuje komunikační účinky učí se prezentovat a obhajovat výtvarný záměr díla v 
rámci skupiny, vnímá tvorbu ostatních jako zdroj 
inspirace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
schopnost dotahovat nápady do reality

   

Výtvarná výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Rozvíjení smyslové citlivosti 
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů

používá běžné pojmy z nauky o barvě (malba 
temperovými a krycími vodovými barvami, pastelem, 
křídou)

elementární poučení o teorii barev

výtvarné vyjádření kontrastu přírodních forem a 
pozadí, řešení barevných vztahů objektu a prostředí
řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše, 
zjednodušení prvků a jejich řazení v tvarové a barevné 
kompozici

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů

při výtvarné činnosti využívá prvků vizuálně obrazového 
vyjádření a porovnává je na základě vztahů

výtvarné vyjádření morfologických znaků, tvarů, 
lineární a barevné vyjádření vnitřní stavby a vnitřního 
členění přírodních objektů s pohledem do jejich nitra
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Výtvarná výchova 4. ročník

Tematický celek -  Uplatňování subjektivity 
funkce písma - písmo jako dekorativní prvek (psané, 
kreslené, stříhané)

VV-5-1-03 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

seznámí se s funkcí písma a rozeznává základní tvary 
lineárního a kresleného písma a jeho řazení v krátkých 
nápisech základní tvary lineárního kresleného a plošného písma 

a jeho řazení v jednoduchých krátkých nápisech
VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností

zaměřuje se na proporce lidského těla a hlavy a užívá v 
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k 
vlastnímu tělu i jako nezávislý model

zpřesňování vyjadřování proporcí lidské postavy a 
hlavy konfrontací představy se skutečností

VV-5-1-03 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

projevuje smysl a cit pro prostorové formy a pro jejich 
výtvarné kvality, používá různé způsoby výtvarného 
zobrazování prostorových jevů a vztahů

vytváření jednoduchých prostorových objektů a 
poznávání výtvarného výrazu v jednoduchých 
prostorových tvarech na základě hry a 
experimentování

Tematický celek -  Ověřování komunikačních účinků 
VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností

vychází při vlastní tvorbě vědomě z vlastních zážitků výtvarné vyjádření hlavy pohádkových bytostí

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

poznává a pojmenuje různé způsoby uměleckého 
vyjádření skutečnosti v malbě (figura, portrét, krajina, 
zátiší, ve volné grafice základní druhy a techniky), různé 
způsoby výtvarného zobrazování prostorových jevů a 
vztahů

vztahy umění a skutečnosti (návštěvy galerií a výstav)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
dovednost navazovat na druhé a rozvíjet jejich myšlenky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

   

Výtvarná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Výtvarná výchova 5. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Rozvíjení smyslové citlivosti 

základní kompoziční principy
vyjádření dějového celku se vztahem k prostředí a 
prostorových vztahů
vyjádření morfologie růstu rostlin při kresbě a malbě s 
možností dotvářet přírodní formy na základě fantazie

VV-5-1-04 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 a postupy

uplatňuje ve vlastní výtvarné činnosti teoretické a 
praktické poznatky a dovednosti

malba vycházející se skutečnosti i představ
Tematický celek -  Uplatňování subjektivity 

zjednodušení prvků a jejich řazení v tvarové i barevné 
kompozici, uplatnění kontrastu a vztahu tvarů, ploch a 
barev v plošné kompozici
zaměření na užitnou a dekorativní tvorbu v bytovém 
prostředí

VV-5-1-03 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

orientuje se v řazení prvků v tvarové i barevné 
kompozici a řeší úlohy dekorativního charakteru v ploše 
(symetrická, asymetrická řešení)

využívání výrazových možností linie, plochy, tvaru a 
struktury
vytváření prostorových objektů, poznávání výtvarného 
výrazu v jednoduchých prostorových tvarech na 
základě hry a experimentování

VV-5-1-03 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

prohlubuje svůj smysl a cit pro prostorové formy, různé 
způsoby výtvarného zobrazování prostorových jevů a 
vztahů, modelace

reliéfní řešení v architektuře, funkce světlých a 
tmavých barev, teplých a studených barev jako 
prostorových činitelů
kresba perem, dřívkem, štětcem, tužkou, uhlem a 
rudkou
malba temperovými a krycími vodovými barvami

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

orientuje se ve výtvarných principech a užívá vhodných 
výtvarných technik, materiálů a nástrojů

kombinovaná technika - koláž, modelování, kašírování, 
prostorové vyjádření
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Výtvarná výchova 5. ročník

práce s papírem
Tematický celek -  Ověřování komunikačních účinků 
VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

porovnává různé interpretace vizuálně obrazového 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

poznávání a srovnávání druhů (žánrů) současného a 
historického výtvarného umění, vztahy umění a 
skutečnosti, druhy výtvarného umění (návštěvy výstav 
a galerií)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti

   

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  rozvíjení smyslové citlivosti 
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

uplatňuje výrazové vlastnosti linie a orientaci 
v prostorových vztazích
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenávání 
vizuálních zkušeností z vnímání prostoru
osvojuje si způsoby výtvarného zobrazování 
prostorových jevů a modelace prostoru na základě 
vizuální zkušeností

expresivní výtvarný projev na základě pozorované 
skutečnosti
vyjádření základních tvarových znaků a principů 
zobrazení prostoru
expresivní výtvarný projev na základě pozorované 
skutečnosti
kresba a malba zvíře, místo odpočinku, venkovské 
zákoutí, postava, moje rodina
funkce písma, písmo jako dekorativní prvek

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i orientuje se v základech polygrafie - druhy písma funkce písma, písmo jako dekorativní prvek
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Výtvarná výchova 6. ročník

zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

uplatňuje ve svých vizuálně obrazných vyjádřeních 
získaných zkušeností z tvorby současných výtvarníků i 
smyslových zkušeností z vnímání skutečnosti

tvorba kalendáře, diplomu
návrh obalu knihy, časopisu
malba větších krajinných celků dle předlohy i 
skutečnosti

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy 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, 
uplatnění znalostí v kresbě
digitální technologie ve výtvarném umění

kresba přírodnin,
plošné dekorativní kompozice
návrh vzoru tapety, látky
modelování jednoduchých tvarů z keramické hlíny
PC – malování, kreslení

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

rozlišuje působení vizuálně obrazného vyjádření 
v rovině symbolického obsahu

expresivní výtvarný projev na základě pozorované 
skutečnosti
využití přírodních a uměleckých forem k rozvíjení 
představivosti

Tematický celek -  uplatňování subjektivity 
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

rozlišuje výtvarné prostředky pro vyjádření emocí pocitů 
a nálad

vztah ke konkrétnímu ději, citový prožitek, působení 
psychických a fyzických stavu na vznik díla
Kresba, malba postavy, přírody

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

rozlišuje užitkovou, materiální, technickou a estetickou 
stránku předmětů a vztahy mezi nimi

vztah ke konkrétnímu ději, citový prožitek, působení 
psychických stavů na vznik díla
prezentuje své výsledky výtvarného díla

Tematický celek -  ověřování komunikačních účinků 
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

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
v kontextu dějinné souvislosti

malba a kresba
návštěva výstavy výtvarných děl

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

pracuje s online sbírkami a vizuálními a multimediálními 
výstupy dostupnými v online prostředí

online sbírky regionálních, národních a světových 
galerií a muzeí výtvarného umění – výběr informací 
podle zájmu, prezentace informací a sdílení s 
ostatními

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
zaznamenává podněty z představ a fantazie
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Výtvarná výchova 6. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
vnímání mediální produkce 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
plakáty

   

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  rozvíjení smyslové citlivosti 
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

v tvorbě užívá a uplatňuje digitální média,
vnímá estetickou stránku grafické úpravy knih a 
časopisů

návrh obalu knihy, obal CD
malování na PC
písmo a volba písma podle námětu a tématu

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

osvojuje si znalosti vztahů v proporcích lidského těla, 
živých organismů a věcí

vyjádření vztahů, děje a prostoru – lidská postava, 
zvířata, věci

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

rozvíjí svůj estetický vztah k životnímu prostředí, 
schopnost rozeznávat hodnotná umělecká díla a rozvíjí 
vztah ke kulturním hodnotám a kulturním pokladům 
minulosti

prezentace svých výtvorů na různých výstavách a 
projektech, prezentace ve veřejném prostoru

Tematický celek -  uplatňování subjektivity 
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 

uplatňuje výrazové vlastnosti
uplatňuje představivost a výtvarné myšlení ve vlastním 
výtvarném projevu
vybírá a vytváří základní prvky vizuálně obrazných 

výtvarná stylizace, kresba a malba ornamentu
malba zátiší s proměnou barevného podání
výtvarné vyjádření přírodních tvarů
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Výtvarná výchova 7. ročník

získání osobitých výsledků vyjádření
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

při výtvarném ztvárnění využívá představivost a fantazii
citlivě vnímá proces tvorby

malba krajiny, ilustrace děje
prožitky vyjádřené barvou

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

seznamuje se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi 
barvy a procesem vnímání barev

malba a kresba krajiny
výtvarné vyjádření přírodních dějů a přírodnin
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby

Tematický celek -  ověřování komunikačních účinků 
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

seznamuje se s díly významných malířů a významných 
výtvarníků naší současnosti a minulosti
seznamuje se s kulturními a společenskými podmínkami 
tvorby umělců v historických obdobích

návštěva galerie, výstava výtvarných prací
seznamování s výtvarníky

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

sdílí svoji tvorbu v rámci okruhu školy i širšího okruhu 
lidí

sdílení a postprodukce – autorská práva a licence; 
formy prezentace

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

   

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  rozvíjení smyslové citlivosti 
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 

orientuje se v zásadách perspektivního zobrazení 
skutečnosti, v prostorových vztazích

zásady perspektivního zobrazení
kompozice v ploše
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Výtvarná výchova 8. ročník

podněty z představ a fantazie uplatňuje vhodné prostředky zobrazení prostoru na 
základě zrakového vnímání v plošné a prostorové tvorbě

představivost při tvorbě výtvarného díla

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

svobodně volí a kombinuje prostředky současného 
výtvarného umění,
ověřuje výrazové možnosti různých materiálů při použití 
ve výtvarném díle

malba do hotové výtvarné předlohy
kombinace různých výtvarných technik
koláž
modelování

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

určuje dominantní plochy a tvary ve výtvarném díle kresba a malba věcí, postav, volná malba a kresba

Tematický celek -  uplatňování subjektivity 
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

využívá znalosti základní klasifikace barev, teplotní a 
světlostní kontrast
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
ve vztahu k celku v plošném vyjádření, linie a barevné 
plochy

teorie barev, míchání barev,
malba barevných výsečí kruhu, základními a 
komplementárními barvami
výtvarné vyjádření pozorovaných objektů, prostorové 
principy

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

porovnává možnosti vybraných materiálů z hlediska 
jejich složení a struktury povrchu a možností kombinace 
materiálů
snaží se uplatňovat některé metody ve výtvarném 
umění v digitální podobě

seznamuje se s počítačovou grafikou, fotografií, 
úpravou fotografií,

Tematický celek -  ověřování komunikačních účinků 
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

rozpozná rozdíl mezi realistickým a abstraktním
seznamuje se s malíři a grafiky současnosti a minulosti
rozlišuje principy zjednodušení viděného, abstrahování 
detailů a zdůraznění podstatného v uměleckém díle

kresba a malba přírodních lokalit
návštěva výstav, galerie
prezentace svých výtvorů na výstavách a v rámci 
různých projektů
ilustrace příběhů

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

snaží se ověřovat komunikační účinky vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci i v 
digitálním prostředí

obhajuje výsledky své výtvarné práce
snaží se obhajovat záměry své tvorby
prezentuje svá výtvarná díla na místech přístupných 
veřejnosti

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření; objevuje možnosti práce s digitálními 
technologiemi, experimentuje

experimentuje s propojením zvuku, obrazu a textu 
podle vlastního záměru
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Výtvarná výchova 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  rozvíjení smyslové citlivosti 
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

orientuje se v řazení prvků v tvarové a barevné 
kombinaci
rozlišuje základní tvary lineárního a kresleného písma a 
jeho řazení v nápisech

plošné dekorativní kompozice vázané na základní 
geometrické tvary
písmo jako dekorativní prvek, druhy písma, uplatnění 
v polygrafií, písmo jako symbol, znak

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy 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
prakticky využívá základní znalosti o práci grafika 
v běžných tiskovinách, v úpravě dopisu, vizitky, 
pozvánky ap.

návrh reklamního plakátu, obalu, vizitky, pozvánky

Tematický celek -  uplatňování subjektivity 
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

využívá zkušeností získané všemi smysly k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie

emocionální působení barev a aplikace poznatků 
v barevné kompoziční studii
variace na dané téma – zátiší, krajina
kombinované techniky – malba, vystřihované objekty

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

prakticky využívá ve vlastní výtvarné tvorbě poznatků o 
výtvarných výrazových prostředcích a srovnává je s již 
existujících vizuálně obrazných vyjádření

malba pod vlivem hudby
emocionální působení barev a aplikace poznatků 
v barevné kompoziční studii

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 

rozlišuje užitkovou, materiální, technickou a estetickou 
stránku výrobků v současnosti i minulosti

věci kolem nás
návrhy bytového zařízení, oděvů, divadelních kostýmů
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Výtvarná výchova 9. ročník

zkušeností a prožitků
Tematický celek -  ověřování komunikačních účinků 
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

citlivě vnímá okolní uměleckou i mimo uměleckou 
skutečnost

estetické aspekty životního prostředí, bytová kultura, 
estetika užitných předmětů vzhledem k jejich funkcích

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

dokáže prezentovat a slovně se vyjadřovat o svých 
výtvarných dílech,
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci i v 
digitálním prostředí

prezentace mezi spolužáky, prezentace na veřejnosti
Návštěva muzeí, galerií, výstav

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

s využitím digitálních technologií si volí různé způsoby 
prezentace výsledků vlastní tvorby, tak, aby byla co 
nejvíce v souladu se záměrem a oslovila různé skupiny 
lidí

sdílení a postprodukce – autorská práva a licence; 
formy prezentace

    

5.17 Výchova ke zdraví 

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 Výchova ke zdraví
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Vzdělávání v této oblasti 

směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, jeho ochranu i hloubku 
problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s riziky, která ohrožují zdraví, 
osvojují si dovednosti a způsoby chování, které vedou k posílení zdraví a získávají potřebnou míru 
odpovědnosti za vlastní zdraví. Vzdělávací obsah této oblasti prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, 
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Název předmětu Výchova ke zdraví
které jej obohacují nebo využívají a do života školy.
Cílem předmětu je:
- uplatňovat zdravý způsob života 
- získat základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky 
- rozvíjet dovednost odmítat škodlivé látky 
- předcházet úrazům 
- získat základní informace v otázkách sexuality 
- uplatňovat odpovědné sexuální chování 
- naučit se poskytovat základní první pomoc 
- čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích 
- uvědomovat si potřeby a problémy rodinného života 
- vypěstovat si kultivované chování

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Výchova ke zdraví
Mezipředmětové vztahy • Informatika

Kompetence k učení:
Žák:
- je veden k vyhledávání, třídění a propojování informací 
- je veden ke správnému používání odborné terminologie
- je veden k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací 
- je veden k nalézání souvislostí
- je veden k ochraně a podpoře zdraví a k využívání informací v praktickém životě

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

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- získává příležitost řešit problémy vícero způsoby (dialog, diskuse, kooperace, brainstorming, kritické 
myšlení, učení ze zkušenosti)
- získává příležitost k řešení problémů, při kterém si sám navrhne způsob řešení, dochází k závěrům a 
vyhodnocuje získaná fakta
- je veden ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení a k obhajobě vlastních nebo týmových 
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Název předmětu Výchova ke zdraví
názorů
Kompetence komunikativní:
Žák:
- pracuje ve skupinách založených na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých a na diskuzi 
- snaží se formulovat své myšlenky v písemné i mluvené formě 
- prezentuje svou práci, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení 
ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
- prostřednictvím efektivních strategií rozvíjí specifické dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a 
agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací, vyjednávání aj.)
Kompetence sociální a personální:
Žák:
- pracuje ve skupinách, která je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskuzi 
- je veden žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 
- prezentuje svou práci, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení 
ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
Kompetence pracovní:
Žák:
- propojuje osvojené poznatky a dovednosti z oblasti ochrany a podpory zdraví s praktickými činnostmi ve 
škole i mimo ni (sportovní soutěže, škola v přírodě, lyžařské kurzy aj.)
Kompetence digitální:
Žák:
- využívá k rozvoji digitálních kompetencí prostředky a technologie, které jsou vhodné pro výchovu ke 
zdraví
- je veden k poznání důvěryhodných digitálních zdrojů v oblasti výchovy ke zdraví, k běžnému využívání 
digitálních technologií pro zaznamenání, ukládání a vyhodnocování dat, které jim umožní vhodně utvářet 
jejich denní režim a rozhodovat se v situacích podporujících i ohrožujících zdraví
- je veden k bezpečné komunikaci prostřednictvím digitálních technologií a cílenému snižování rizik 
souvisejících se ztrátou soukromí a osobního bezpečí při nedodržení pravidel komunikace
Kompetence občanské:
Žák:
- je veden k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel
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Název předmětu Výchova ke zdraví
- uplatňuje odpovědnost za podporu a ochranu zdraví vůči sobě i druhým - zdravý způsob života a péče o 
zdraví, prevence rizik ohrožujících zdraví

   

Výchova ke zdraví 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Vztahy mezi lidmi aneb o dorozumívání 
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

snaží se respektovat pravidla soužití mezi spolužáky a 
vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských 
vztahů

dorozumívání, pravda/lež, porozumění, aktivní 
naslouchání, dialog, spolupráce, třídní erb

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

učí se vysvětlit role členů komunity a uvede pozitivní a 
negativní vlivy s dopadem na kvalitu sociálního klimatu z 
hlediska prospěšnosti zdraví

o přátelství a lásce, rodinné vztahy, když to v rodině 
"neklape", o rodině vlastní/nevlastní/náhradní, práva 
a povinnosti dítěte, stejná práva všem?, ztráta 
blízkého člověka, život s handicapem, vrstevnická 
skupina, třídní skupina

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

zkouší vyhodnotit na základě svých znalostí a zkušeností 
možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt a zkouší 
uplatnit osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi

konflikt, asertivní komunikace, umění říci ne, asertivní 
jednání, empatie

Tematický celek -  Změny v životě člověka 
vývoj předškolního dítěte - vnímání, myšlení, paměť, 
představy, fantazie, řeč, sociální vývoj, dítě v 
předškolním zařízení, emocionální prožívání, nástup 
do školy

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

učí se respektovat změny v období dospívání, vhodně na 
ně reagovat a kultivovaně se chovat k opačnému 
pohlaví

sociální vývoj dítěte mladšího školního věku
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Výchova ke zdraví 6. ročník

znaky dospívání - duševní vývoj, emocionální změny
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

trénuje s pomocí učitele respektovat význam sexuality v 
souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli. Snaží se pochopit význam zdrženlivosti v 
dospívání a odpovědnosti v sexuálním chování

vztahy k sobě/druhým/vrstevníkům, sexuální výchova

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

učí se projevovat odpovědný vztah k sobě samému, k 
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví

vztahy k sobě/druhým/vrstevníkům, sexuální výchova

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
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;

   

Výchova ke zdraví 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Člověk a výživa 
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 

učí se dávat do souvislosti složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 

historie
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Výchova ke zdraví 7. ročník

kolik sníš a kolik potřebuješ
alternativní způsoby výživy

svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

co je normální?
nevhodné stravovací návyky, zlozvyky, chutné ale 
nebezpečné, jak na zdravotní problémy, fastfoody

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

snaží se v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví

reklama
Tematický celek -  Životní styl 
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

snaží se uvést do souvislosti zdravotní a psychosociální 
rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Snaží se 
uplatňovat osvojené sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy. V 
případě potřeby se snaží vyhledat pomoc

drogy, proč lidé berou drogy?

Tematický celek -  Člověk a zdraví 
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

učí se vysvětlit na příkladech přímou souvislost mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím. Učí se vysvětlit 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a 
hodnotou zdraví

pojem zdraví, tělesné/duševní/sociální/duchovní 
zdraví

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

učí se samostatně osvojovat kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávat únavu a předcházet stresovým situacím

pojem zdraví, tělesné/duševní/sociální/duchovní 
zdraví

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a 
delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu;
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Výchova ke zdraví 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Člověk a zdraví 
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

snaží se vysvětlit na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím. Snaží se 
vysvětlit vztah mezi uspokojováním základních lidských 
potřeb a hodnotou zdraví

tělesné, duševní, sociální, duchovní zdraví

zdraví a pohyb
správné držení těla

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

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

principy uchování zdraví

režim dne a biorytmyVZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

pokouší se vyjádřit vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nebližším 
okolí

životospráva, režim dne, spánek

režim dne a biorytmy
životospráva, režim dne, spánek
problematika nadváhy a obezity u dětí a mládeže
zdraví a pohyb

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

dokáže uplatnit osvojené preventivní způsoby 
rozhodování v chování a jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami. Svěří se se 
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc.

program Zdraví 2020
životospráva, režim dne, spánek
problematika nadváhy a obezity u dětí a mládeže
zdraví a pohyb

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

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.

správné držení těla
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Výchova ke zdraví 8. ročník

tělesné, duševní, sociální, duchovní zdraví
Tematický celek -  Ochrana člověka za mimořádných událostí 
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

procvičuje adekvátní způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

mimořádná událost

integrovaný záchranný systém
ozbrojené síly ČR

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

dokáže projevit odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy, aktivně 
předcházet situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí. 
V případě potřeby se snaží poskytnout adekvátně první 
pomoc

první pomoc

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů

    

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
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Název předmětu Tělesná výchova
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).
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 nejširším 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.).

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 

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 
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Název předmětu Tělesná výchova
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy • Dějepis

• Hudební výchova
• Fyzika
• Informatika

Kompetence k učení:
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:
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:
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:
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 

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

Kompetence občanské:
Žák:
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Název předmětu Tělesná výchova
- 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:
Žák:
- 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 
Kompetence digitální:
Žák:
- využívá prostředky a technologie, které jsou vhodné pro tělesnou výchovu
- využívá důvěryhodných digitálních zdrojů v oblasti pohybových aktivit a sportu
- využívá digitální technologie pro sledování, zaznamenávání a vyhodnocování pohybového režimu, výkonů 
i kvality pohybu jako běžné součásti pohybových aktivit a péče o zdraví
- zařazuje kompenzačních cvičení do pohybového režimu pro snížení zdravotních rizik spojených 
s pohybovou neaktivitou při používání digitálních technologií

   

Tělesná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
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Tělesná výchova 1. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Atletika a gymnastika 
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 v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti, základy gymnastiky, 
atletiky

gymnastika -průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s 
náčiním,
atletika - nácvik běhu a hodu míčkem

Tematický celek -  Pohybové a sportovní hry 
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny a povely
nacvičuje správnou techniku dle pokynů

komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, smluvené povely, signály

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

nacvičuje týmové pohybové hry,
seznamuje se s pravidly

spolupráce ve hře, pohybové a sportovní hry

Tematický celek -  Bezpečnost a hygiena při pohybových činnostech 
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

používá vhodné oblečení a obutí pro TV, bezpečnost při 
pohybových činnostech

organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 
bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první 
pomoc v podmínkách TV, příprava organismu před 
pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a 
protahovací cvičení

Tematický celek -  Rytmické a kondiční formy cvičení 
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

snaží se zvládat jednoduché pohybové a sportovní 
činnosti

kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 
doprovodem, jednoduché tance

Tematický celek -  Zdravotně zaměřené činnosti 
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

snaží se o správné držení těla správné držení těla

Tematický celek -  Turistika a pobyt v terénu 
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Tělesná výchova 1. ročník

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

učí se chůzi a přesunu v terénu pobyt v přírodě, chůze v terénu

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
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Atletika a gymnastika 
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 v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti, základy gymnastiky, 
atletiky

gymnastika -průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s 
náčiním a na nářadí,
atletika - rychlý běh, hod míčkem, skok do dálky

Tematický celek -  Pohybové a sportovní hry 
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny a povely
nacvičuje správnou techniku dle pokynů

komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, smluvené povely, signály

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

nacvičuje týmové pohybové hry,
seznamuje se s pravidly

spolupráce ve hře, pohybové a sportovní hry s různým 
zaměřením a netradiční pohybové hry a aktivity, 
manipulace s míčem

Tematický celek -  Bezpečnost a hygiena při pohybových činnostech 
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a používá vhodné oblečení a obutí pro TV, bezpečnost při organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 
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Tělesná výchova 2. ročník

bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

pohybových činnostech bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první 
pomoc v podmínkách TV, příprava organismu před 
pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a 
protahovací cviční

Tematický celek -  Rytmické a kondiční formy cvičení 
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

snaží se zvládat jednoduché pohybové a sportovní 
činnosti

kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 
doprovodem, jednoduché tance, základy estetického 
pohybu

Tematický celek -  Zdravotně zaměřené činnosti 
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

nacvičuje správnou techniku průpravných a relaxačních 
cvičení

správné držení těla, správné zvedání zátěže, 
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení a jejich praktické využití

Tematický celek -  Turistika a pobyt v terénu 
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

nacvičuje chůzi a přesun v terénu pobyt v přírodě, chůze v terénu, chování v dopravních 
prostředcích

Tematický celek -  Plavecký výcvik 
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

základní plavecký výcvik hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní 
plavecké dovednosti

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
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Tělesná výchova 3. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence digitální
• Kompetence občanské
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Atletika a gymnastika 
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti, základy gymnastiky, 
atletiky

gymnastika -průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s 
náčiním a na nářadí,
atletika - rychlý běh, vytrvalý běh, hod míčkem, skok 
do dálky

Tematický celek -  Pohybové a sportovní hry 
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny a povely
nacvičuje správnou techniku dle pokynů

komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, smluvené povely, signály

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

spolupracuje při týmových pohybových hrách spolupráce ve hře, fair play, olympijské ideály a 
symboly, pohybové a sportovní hry s různým 
zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity, 
manipulace s míčem, pohybová tvořivost, utkání podle 
zjednodušených pravidel minisportů, průpravné hry

Tematický celek -  Bezpečnost a hygiena při pohybových činnostech 
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

používá vhodné oblečení a obutí pro TV, bezpečnost při 
pohybových činnostech, příprava organismu

organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 
bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první 
pomoc v podmínkách TV, příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací 
cvičení

Tematický celek -  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

zvládá jednoduché pohybové a sportovní činnosti kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 
doprovodem, vyjádření rytmu a melodie pohybem

Tematický celek -  Zdravotně zaměřené činnosti 
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Tělesná výchova 3. ročník

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

nacvičuje správné držení těla, rozvíjí praktické využití 
průpravných, kompenzačních a relaxačních cvičení

správné držení těla, správné zvedání zátěže, 
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení a jejich praktické využití

Tematický celek -  Turistika a pobyt v terénu 
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti

přesun do terénu, chůze v terénu, ochrana přírody

Tematický celek -  Plavecký výcvik 
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

základní plavecká výuka hygiena plavání, základní plavecké dovednosti, jedna 
plavecká technika

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
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
využití pohybu pro zdravý životní styl

   

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Pohybový režim 
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Tělesná výchova 4. ročník

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
příprava organismu před pohybovou činností
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti, koordinace pohybu

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 při 
pohybové aktivitě, tělesném cvičení

základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a 
hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
základy estetického pohybu
průpravné úpoly
základy atletiky
základy sportovních her
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle 
zjednodušených pravidel minisportů

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

Uvědomuje si, že jsou prostředí a činnosti, které musí 
vzhledem ke svému oslabení vnímat

činnosti a prostředí s rozdílnými nároky na fyzickou 
zdatnost

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

umí pravidelně zařazovat do pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení vhodné pro svou osobu v 
optimálním počtu opakování v

speciální vyrovnávací cvičení

Tematický celek -  Hodnocení pohybové činnosti 
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

učí se jednoduše zhodnotit kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka, rozumí pokynům k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti,
měří a zaznamenává pohybové výkony moderními 
technologiemi,
sleduje informace o akcích zaměřených na pohybové 
aktivity ve škole i v místě bydliště a diskutuje o nich

pohybové hry s různým zaměřením
netradiční pohybové hry a aktivity
netradiční náčiní při cvičení
pohybová tvořivost
měření výkonů (délka, čas, počet opakování apod.)
pomůcky pro měření výkonů (krokoměr)

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

ovládá základní techniku speciálních cvičení podle 
obrazu v zrcadle nebo podle pokynů učitele

základní techniky speciálních cvičení

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

přizpůsobuje se vodnímu prostředí, dodržuje hygienu 
plavání, zvládá základní plavecké dovednosti

vodní prostředí
hygiena plavání
základní plavecké dovednosti
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Tělesná výchova 4. ročník

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

zvládá základy vybrané plavecké techniky, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

základy plaveckých technik
sebezáchrana a bezpečnost

Tematický celek -  Bezpečnost a zdraví v TV 
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, chápe, že tím pomáhá svému zdraví

zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, 
správné zvedání zátěže; průpravná,
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení a jejich praktické využití

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
bezpečnost při pohybových činnostech
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první 
pomoc v podmínkách TV

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
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropské kořeny olympijských idejí

   

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Fair play 
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Tělesná výchova 5. ročník

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 fair play a slušného chování
seznamuje se s pravidly her, soutěží, závodů

zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály 
a symboly

Tematický celek -  Základní názvosloví a organizace 
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

učí se základní tělocvičné názvosloví, vykoná pohyby 
podle jednoduchého nákresu

komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

pro třídu organizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže

pravidla zjednodušených her, závodů, soutěží
organizace při TV – základní organizace prostoru

Tematický celek -  Měření základních pohybových výkonů 
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 – měření 
výkonů, základní pohybové testy

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
sleduje vývěsky a webové stránky tělovýchovných a 
sportovních organizací v místě bydliště a je schopen o 
nich informovat

zdroje informací o pohybových činnostech

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
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Tělesná výchova 6. ročník

• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

Tematický celek -  Organizace pohybového režimu 
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

význam pohybu pro zdraví
zdravotně orientovaná zdatnost
manipulace se zatížením

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonání únavy a předcházení stresovým situacím

průpravná kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení

Tematický celek -  Zlepšování tělesné zdatnosti 
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,
měří svou tělesnou zdatnost pomocí digitálních 
technologií

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

osvojuje si základy pohybové dovednosti v souladu se 
svými individuálními předpoklady, dokáže tyto 
dovednosti tvořivě aplikovat při hře, soutěži, 
rekreačních činnostech

pohybové hry
gymnastika – akrobacie, přeskoky
základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
skok do dálky, hod míčkem
sportovní hry (košíková) – herní činnosti jednotlivce, 
herní kombinace, herní systémy

Tematický celek -  Korekce pohybové činnosti 
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

dokáže s odstupem a nezaujatě posoudit míru osvojení 
pohybové činnosti, definovat její nedostatky a vyhledat 
jejich příčiny

pohybové hry – netradiční pohybové hry a aktivity
gymnastika
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; tance
atletika
sportovní hry (košíková) – herní činnosti jednotlivce, 
herní kombinace, herní systémy

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

při korekci zdravotních oslabení dbá na vytrvalost a 
cílevědomost

vytrvalost a cílevědomost
korekce zdravotních oslabení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Tělesná výchova 6. ročník

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
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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Vnímání vlastního 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

ctí čistotu svého těla z fyziologického a duševního 
hlediska

význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců

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

přizpůsobí chování a zátěž v méně známém prostředí 
sportovišť, přírody, silničního provozu
vnímá možná nebezpečí úrazu

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

sleduje a vyhodnocuje pomocí digitálních technologií 
pohybové aktivity v průběhu dne

pohybové aplikace v mobilním telefonu
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Tělesná výchova 7. ročník

Tematický celek -  Vlastní pohybové nedostatky 
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

osvojuje si základy pohybové dovednosti v souladu se 
svými individuálními předpoklady, dokáže tyto 
dovednosti tvořivě aplikovat při hře, soutěži, 
rekreačních činnostech

gymnastika – cvičení s náčiním a na nářadí
úpoly – základy sebeobrany, základy aikido, judo, 
karate
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh v terénu, základy 
překážkového běhu, skok do dálky, hod míčkem
sportovní hry (odbíjená) – herní činnosti jednotlivce, 
herní kombinace, herní systémy
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, 
přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti 
silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se 
zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana 
přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z 
turistické akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, 
nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

dokáže s odstupem a nezaujatě posoudit míru osvojení 
pohybové činnosti, definovat její nedostatky a vyhledat 
jejich příčiny

gymnastika – cvičení s náčiním a na nářadí
úpoly – základy sebeobrany, základy aikido, judo, 
karate
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh v terénu, základy 
překážkového běhu, skok do dálky, hod míčkem
sportovní hry (odbíjená) – herní činnosti jednotlivce, 
herní kombinace, herní systémy

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

je schopen pravidelně zařazovat do svých pohybových 
aktivit vyrovnávací cvičení zaměřené na vlastní oslabení, 
provádí je pečlivě

speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením

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
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Tělesná výchova 7. ročník

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
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Využívání pohybových dovedností 
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

osvojované pohybové dovednosti zvládá podle svých 
možností, umí je využít během sportování

atletika - skoky, hod

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

při předcvičování používá názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, uživatele internetu

názvosloví
sportovní přenosy

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

nevyhledává činnosti, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení

kontraindikace vlastního zdravotního oslabení

Tematický celek -  Respekt a pomoc 
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

řídí se základními olympijskými myšlenkami, vnímají 
potřebu pomoci handicapovaným, respektují opačné 
pohlaví, neškodí přírodě při sportu

olympijské ideály
ochrana přírody při rekreačním sportování
gender problematika

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

spolupracuje a podílí se na tvorbě jednoduché taktiky 
vedoucí k úspěchu družstva

sportovní hry - HČD, herní cvičení, průpravná hra
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Tělesná výchova 8. ročník

Tematický celek -  Hodnocení a prezentace pohybových činností 
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

zhodnotí úroveň osvojované pohybové činnosti, 
uvědomuje si nedostatky při jejich provádění

gymnastika - prostná
základy sportovních her (kopaná, házená)

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

zpracovává, vyhodnocuje, prezentuje a sdílí naměřená 
data v rámci skupinové prezentace,
navrhuje možné způsoby prezentace a sdílení zjištěných 
dat v rámci školy (webové stránky)

evidence dat a informací o pohybových aktivitách 
pomocí digitálních technologií (prezentační software, 
tabulková procesor)

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
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Hodnocení pohybových aktivit 
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti pochopí a využívá role hráče, rozhodčího, diváka, pravidla a povinnosti účastníků organizovaných 
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Tělesná výchova 9. ročník

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

organizátora pohybových aktivit pohybových aktivit

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

pozoruje jednotlivé prvky pohybové činnosti, spolu s 
výkony je eviduje a vyhodnotí

evidence a způsoby hodnocení výkonů a jednotlivých 
prvků pohybové aktivity

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

zhodnotí úroveň osvojovaných pohybových činností, 
pojmenuje nedostatky a jejich příčiny
pozoruje přímo nebo ze záznamu pohybovou činnost, 
určuje zjevné nedostatky a jejich možné příčiny
navrhuje možnosti pro zlepšení sledovaného a 
hodnoceného pohybu

atletiky - běhy rychlostní, vytrvalecké
gymnastika
sportovní hry - herní cvičení, průpravná hra (florbal)
záznam pohybu pomocí digitálních technologií 
(mobilní telefon, tablet, fotoaparát, kamera)

Tematický celek -  Aplikace pohybových činností 
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

je schopen zorganizovat jednoduchý turnaj, závody
zvládne jako roli rozhodčího v osvojených hrách a 
soutěžích

role rozhodčího
organizace sportovních her a soutěží

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

pracuje s naměřenými daty a informacemi o 
pohybových aktivitách, umí je prezentovat

měření sportovních a pohybových aktivit
prezentace dat spojených s pohybovou aktivitou

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

osvojuje si pohybové dovednosti v souladu s 
individuálními předpoklady, aplikuje pohybových 
dovedností ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

sportovní hry - HČJ, průpravná hra (florbal)

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
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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 Předmět pracovní činnosti rozvíjí kompetence pro každodenní fungování. Obsah předmětu vychází z 

konkrétních životních situací, kdy žáci přichází do kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich 
rozmanitých podobách a širších souvislostech. Předmět je zaměřen na praktické dovednosti a návyky. Žáci 
se učí plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických 
okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Vzdělávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni. Žáci se učí plánovat, organizovat, a hodnotit pracovní 
činnost samostatně i v týmu. Dodržují zásady hygieny a bezpečnosti při práci. Cílem je vypěstovat u dětí 
pozitivní vztah k práci a dobré pracovní návyk a ukázat hodnotu a potřebu každé užitečné práce.
Snažíme se v žácích probouzet tvořivost a vychovat člověka samostatného, který bude plný aktivity a 
nápadů. V každém pracovním projevu hledáme individuální vyjádření žáka.
Žáci jsou vedeni k základním uživatelským dovednostem v různých oborech lidské činnosti. Přichází do 
kontaktu s lidskou činností a technikou v konkrétních životních situacích. Pracovní dovednosti a návyky 
doplňují základní vzdělání pro uplatnění žáků v dalším profesním životě. Toto se rozvíjí ve vzdělávacích 
oborech: práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, pěstitelské práce a příprava pokrmů. Získávají 
kladný vztah k práci a odpovědnost za kvalitu. Učí se také vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných 
úkolů. Chápou práci jako příležitost k seberealizaci.
Tematické okruhy na prvním stupni:
- práce s drobným materiálem
- konstrukční činnosti
- pěstitelské práce
- příprava pokrmů
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Název předmětu Pracovní činnosti
Tematické okruhy na druhém stupni:
- příprava pokrmů
- provoz a údržba domácnosti
- práce s technickými materiály
- pěstitelství, chovatelství
- svět práce (volba povolání)

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Mezipředmětové vztahy • Anglický jazyk

Kompetence k učení:
Žák:
- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní 
učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního 
úsudku a zkušeností
Kompetence komunikativní:
Žák:
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, 
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 
 

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

Kompetence sociální a personální:
Žák:
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 
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Název předmětu Pracovní činnosti
 
Kompetence občanské:
Žák:
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní 
životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 
Kompetence pracovní:
Žák:
- osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se organizovat a 
plánovat práci a používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
Kompetence digitální:
Žák:
- efektivně využívá digitálních technologií v souvislosti se světem práce, pracovními činnostmi, výběrem 
budoucího povolání a vzdělávací dráhy
- využívá digitálních technologií a digitálních zdrojů k učení, osobnostnímu rozvoji, spolupráci a komunikaci 
v týmu
- prakticky se seznamuje s možnostmi tvorby vlastního digitálního obsahu při realizaci a prezentaci projektů 
a (týmových) úkolů
- seznamuje se s výhodami využívání videonávodů při tvorbě vlastních výrobků nebo pokrmů
- motivujeme žáka k zaznamenávání výsledků pozorování přírody a pěstitelských pokusů s využitím 
digitálních technologií

   

Pracovní činnosti 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
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Pracovní činnosti 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Práce s drobným materiálem 
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

seznamuje se s různými materiály a jednoduchými 
pracovními postupy

práce s drobným materiálem (přírodní, technický a 
netradiční materiál)
pracuje podle slovního návodu a předlohy
provádí pracovní činnosti v návaznosti na lidové 
tradice
organizace práce, pracovní pomůcky a nástroje

Tematický celek -  Konstrukční činnosti 
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

učí se elementárním dovednostem při práci se 
stavebnicemi a s papírem

konstrukční činnosti, skládání z papíru a kostek

Tematický celek -  Pěstitelské práce 
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody, hledá souvislostí pěstitelské práce, základní podmínky pro pěstování 
rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti, péče o 
pokojové rostliny, pozorování přírody, hledání 
souvislostí

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o rostliny pěstitelské práce, základní podmínky pro pěstování 
rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti, péče o 
pokojové rostliny, pozorování přírody, hledání 
souvislostí

Tematický celek -  Příprava pokrmů 
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

seznamuje se základními pravidly při stolování vhodné chování při stolování, příprava na stolování

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
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Pracovní činnosti 2. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Práce s drobným materiálem 
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

seznamuje se s různými materiály a jednoduchými 
pracovními postupy

práce s drobným materiálem (přírodní, technický a 
netradiční materiál)
pracuje podle slovního návodu a předlohy
provádí pracovní činnosti v návaznosti na lidové 
tradice
organizace práce, pracovní pomůcky a nástroje

Tematický celek -  Konstrukční činnosti 
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

učí se elementárním dovednostem při práci se 
stavebnicemi

konstrukční činnosti, skládání z papíru a kostek

Tematický celek -  Pěstitelské práce 
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody, hledá souvislostí pěstitelské práce, základní podmínky pro pěstování 
rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti, péče o 
pokojové rostliny, pozorování přírody, hledání 
souvislostí

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o rostliny pěstitelské práce, základní podmínky pro pěstování 
rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti, péče o 
pokojové rostliny, pozorování přírody, hledání 
souvislostí

Tematický celek -  Příprava pokrmů 
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

seznamuje se základními pravidly při stolování vhodné chování při stolování, příprava na stolování

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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Od hraní ke vzdělávání 

257

Pracovní činnosti 2. ročník

dobrá organizace času
   

Pracovní činnosti 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Práce s drobným materiálem 
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

seznamuje se s různými materiály a jednoduchými 
pracovními postupy

práce s drobným materiálem (přírodní, technický a 
netradiční materiál)
pracuje podle slovního návodu a předlohy
provádí pracovní činnosti v návaznosti na lidové 
tradice
organizace práce,
tvorba výrobku podle videonávodu – vyhledání 
videonávodu, volba vhodného materiálu a pomůcek

Tematický celek -  Konstrukční činnosti 
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

učí se elementárním dovednostem při práci se 
stavebnicemi

konstrukční činnosti
práce montážní a demontážní

Tematický celek -  Pěstitelské práce 
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody, hledá souvislostí pozorování přírody, zápis počasí, změny v přírodě

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o rostliny pěstitelské práce, základní podmínky pro pěstování 
rostlin, pěstování rostlin ze semen na zahradě, péče o 
pokojové rostliny,
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Tematický celek -  Příprava pokrmů 
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

seznamuje se základními pravidly při stolování vhodné chování při stolování, příprava na stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času a plánování učení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Pracovní činnosti 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Práce s drobným materiálem 
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

snaží se vytvářet přiměřenými pracovními postupy 
různé výrobky z daného materiálu

práce s drobným materiálem, papírem, kartonem, 
textilem a přírodninami

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

seznámí se s výtvarným ztvárněním lidových tradic,
tvoří podle konkrétní tradice

práce s drobným materiálem podle konkrétní lidové 
tradice

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

vybírá a používá vhodné pracovní pomůcky podle dané 
aktivity

využití pracovních pomůcek a nástrojů

Tematický celek -  Konstrukční činnosti 
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

montuje a demontuje stavebnice montáž a demontáž stavebnice,
jednoduché pracovní postupy, návody

Tematický celek -  Pěstitelské práce 
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností podle druhu pěstitelských činností volí správné pomůcky, nástroje a nářadí pro pěstování a ošetřování 
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Pracovní činnosti 4. ročník

správné pomůcky, nástroje a náčiní pomůcky, nástroje a nářadí rostlin
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin a bylin pěstování rostlin ze semen,
pozoruje a zaznamená vývoj rostlin při pěstitelských 
pokusech s využitím digitálních technologií

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové rostliny 
a rostliny na školním záhonku

pokojové rostliny, rostliny na záhonku (a zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina) a jejich 
ošetřování

Tematický celek -  Příprava pokrmů 
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené 

kuchyně
výběr, nákup, skladování potravin pro přípravu 
jednoduchého studeného pokrmu, příprava pokrmu 
podle videonávodu

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování

jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně seznamuje se základním vybavením kuchyně základní vybavení kuchyně, význam vybavení, digitální 
technika v kuchyni

Tematický celek -  Hygiena a bezpečnost práce 
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
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
udržuje pořádek na svém pracovním místě,
poskytne první pomoc

zásady hygieny a bezpečnosti práce,
pořádek na pracovním místě,
pravidla první pomoci

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
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Pracovní činnosti 5. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Konstrukční činnosti 
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

montuje a demontuje stavebnice montáž a demontáž stavebnice,
jednoduché pracovní postupy, návody

Tematický celek -  Práce s drobným materiálem 
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

snaží se vytvářet přiměřenými pracovními postupy 
různé výrobky z daného materiálu

práce s drobným materiálem, papírem, kartonem, 
textilem a přírodninami

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

seznámí se s výtvarným ztvárněním lidových tradic,
tvoří podle konkrétní tradice

práce s drobným materiálem podle konkrétní lidové 
tradice

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

vybírá a používá vhodné pracovní pomůcky podle dané 
aktivity

využití pracovních pomůcek a nástrojů

Tematický celek -  Pěstitelské práce 
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

podle druhu pěstitelských činností volí správné 
pomůcky, nástroje a nářadí

pomůcky, nástroje a nářadí pro pěstování a ošetřování 
rostlin

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin a bylin pěstování rostlin ze semen,
pozoruje a zaznamená vývoj rostlin při pěstitelských 
pokusech s využitím digitálních technologií

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové rostliny 
a rostliny na školním záhonku

pokojové rostliny, rostliny na záhonku (a zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina) a jejich 
ošetřování

Tematický celek -  Příprava pokrmů 
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené výběr, nákup, skladování potravin pro přípravu 
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Pracovní činnosti 5. ročník

kuchyně jednoduchého studeného pokrmu, příprava pokrmu 
podle videonávodu

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování

jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně seznamuje se základním vybavením kuchyně základní vybavení kuchyně, význam vybavení, digitální 
technika v kuchyni

Tematický celek -  Hygiena a bezpečnost práce 
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
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
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
udržuje pořádek na svém pracovním místě,
poskytne první pomoc při úraze a při úraze v kuchyni

zásady hygieny a bezpečnosti práce,
pořádek na pracovním místě,
pravidla první pomoci a první pomoci při úrazu v 
kuchyni

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
komunikace spolupráce v týmu

   

Pracovní činnosti 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Pracovní činnosti 6. ročník

• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

Tematický celek -  Využití digitálních technologií 
ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 
provozu digitální techniky

učí se ovládat základní funkce digitální techniky; 
diagnostikovat a odstraňovat základní problémy při 
provozu digitální techniky

počítačové programy pro zpracování hlasových a 
grafických informací

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení

pokouší se propojit vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení

bezdrátové technologie

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava

učí se uživatelským způsobem pracovat s mobilními 
technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava

digitální technologie

ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením

snaží se ošetřovat digitální techniku a chrání ji před 
poškozením

digitální technika

ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu

snaží se dodržovat základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a 
poskytnout první pomoc při úrazu

pravidla a předpisy, základy první pomoci

Tematický celek -  Práce s technickými materiály 
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 vlastnosti,
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
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Pracovní činnosti 6. ročník

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

Tematický celek -  Příprava pokrmů 
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,

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

snaží se samostatně připravit jednoduché pokrmy v 
souladu se zásadou zdravé výživy

příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, 
základní způsoby tepelné úpravy,

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

seznamuje se s pravidly správného stolování a pravidla 
společenského chování a obsluhy u stolu

úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, 
obsluha a chování u stolu

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

snaží se udržovat pořádek a čistotu 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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
odpady a hospodaření s odpady
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
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Provoz a údržba domácnosti 
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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, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

správně zachází s pomůckami, nástroji a zařízeními v 
domácnosti a provádí jejich údržbu

údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, 
prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a 
jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti

ČSP-9-4-02 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

Tematický celek -  Příprava pokrmů 
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,

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

dokáže samostatně připravit jednoduché pokrmy v 
souladu se zásadou zdravé výživy

příprava pokrmů – 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

orientuje se v pravidlech správného stolování a pravidla 
společenského chování a obsluhy u stolu

úprava stolu a stolování – obsluha a chování u stolu, 
stolování v rodině

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

dokáže udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dokáže dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
dokáže poskytnout první pomoc při úrazech v kuchyni

udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 
provozu, PP při úrazech v kuchyni

Tematický celek -  Pěstitelské práce a chovatelství 
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu umí pěstovat a ošetřovat pokojové květiny a využívat okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových 
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květin v interiéru, zvládá jednoduché pracovní postupy 
na zahradě při pěstování okrasných rostlin

květin, květina v interiéru a exteriéru, řez a 
jednoduchá vazba a úprava květin, pěstování 
vybraných druhů okrasných dřevin a květin
základní podmínky pro pěstování – půda a její 
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje 
technolog. kázeň, umí poskytnout první pomoc při 
úrazu,
orientuje se v problematice vztahu rostlin a zdraví 
člověka

pravidla první pomoci při poranění
pravidla bezpečnosti práce s nářadím
hygiena při práci

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 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
zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady 
pěstování; pěstování vybraných druhů zeleniny
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

zvládá jednoduché pracovní postupy na zahradě při 
pěstování ovocných i léčivých rostlin, zeleniny,

ovocné rostliny – druhy, způsob pěstování, uskladnění 
a zpracování

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

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

   

Pracovní činnosti 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence digitální
• Kompetence občanské
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Práce s technologickými materiály 
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
zpracuje, zjistí, vyhledá informace a daná témata 
zpracuje formou referátu

základní materiály a jejich vlastnosti,
spojování dřeva
technika v životě člověka - úloha, zneužití, životní 
prostředí, tradice, řemesla, technika a volný čas

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

Tematický celek -  Příprava pokrmů 
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

vyzná se v základním vybavení kuchyně, dokáže 
používat základní kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče

kuchyně – základní vybavení,
potraviny – výběr, nákup, skladování, sestavování 
jídelníčku

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

umí samostatně připravit jednoduché pokrmy v souladu 
se zásadou zdravé výživy

příprava pokrmů – 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

vyzná se v pravidlech správného stolování a pravidla 
společenského chování a obsluhy u stolu

úprava stolu a stolování – 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

zvládá udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, 
zvládá zásady hygieny a bezpečnosti práce, zvládá 
poskytnout první pomoc při úrazech v kuchyni

udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 
provozu, PP při úrazech v kuchyni

   

Pracovní činnosti 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Svět práce 
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,
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

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
nezaměstnanost, úřady práce

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

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-9-8-03 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

Tematický celek -  Využití digitálních technologií 
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ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 
provozu digitální techniky

umí ovládat základní funkce digitální techniky; 
diagnostikovat a odstraňovat základní problémy při 
provozu digitální techniky

počítačové programy pro zpracování hlasových a 
grafických informací

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení

zvládne propojit vzájemně jednotlivá digitální zařízení bezdrátové technologie

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava

dokáže uživatelským způsobem pracovat s mobilními 
technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava

digitální technologie

ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením

umí ošetřovat digitální techniku a chrání ji před 
poškozením

digitální technika

ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu

dokáže dodržovat základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a 
poskytnout první pomoc při úrazu

pravidla a předpisy, základy první pomoci

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
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

Klasifikace i slovní 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. 

6.2 Kritéria hodnocení 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků je popsáno ve Školním řádu.
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