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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 

384    

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY: Kaplického 384, Liberec 23, 463 12  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Pavel Zeronik  

KONTAKT: e-mail: zeronik@zs-kaplickeho.cz, web: http://www.zs-kaplickeho.cz  

IČ: 72743379  

IZO: 102789070  

RED-IZO: 600079929  

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Lenka Čábelková   

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Statutární město Liberec  

ADRESA ZŘIZOVATELE: nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec 1  

KONTAKTY:  

 +420 485 243 111  

www.liberec.cz  

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD: 1. 9. 2007  

ČÍSLO JEDNACÍ: ZŠKAP/0321/2016 – Novelizace ŠVP podle RVP ZV 2017 s platností od 1. 9. 2017.  

 

 

 

................................................                                             .................................................  

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  

      Mgr. Pavel Zeronik 
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, 

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

Škola sdružuje následující zařízení: školu, školní družinu a školní jídelnu.  

2.2 Umístění školy  

Naše škola je situována v městské části Liberce v Doubí na velmi pěkném místě mezi sídlištěm se 

spoustou zeleně a domkovou zástavbou.  

Škola má velmi dobrou dostupnost. Je umístěna v blízkosti hlavní tepny, která prochází Doubím. 

Režim průjezdu kolem školního areálu je upraven tak, aby byla zajištěna větší bezpečnost žáků. Pro 

dojíždějící žáky ze směru od Prahy (ze spádových obcí Pilínkov, Dlouhý Most, Jeřmanice, 

Šimonovice), i od Liberce je asi 100 metrů od školy autobusová zastávka.  

Historie naší školy sahá do roku 1989. Tehdy byla k 1. září otevřena 4. Základní škola v Doubí. 

Původní škola byla určena pro žáky 1. až 4. ročníku. Jako reakci na aktuální potřeby školy tuto situaci 

vyřešil magistrát města v součinnosti s tehdejším školským úřadem v roce 2000. V červnu 2000 byla 

škola zařazena mezi plně organizované školy a všech devět ročníků bylo umístěno do nové budovy 

v ulici Kaplického 384.  

2.3 Charakteristika žáků  

Převážná většina žáků je z okolního sídliště a část je ze spádových oblastí. V posledních letech 

vzděláváme i děti cizích státních příslušníků, které si v naší škole plní základní školní docházku. 

Máme tedy vhodné podmínky i pro vzdělávání cizinců. Rovněž máme dobré zkušenosti s integrací 

žáků se specifickými poruchami učení a chování, kterým po poradě s PPP a zákonnými zástupci 

připravujeme individuální učební plán. Ve škole věnujeme také nemalou pozornost talentovaným 

a nadaným žákům, jejichž schopnosti a dovednosti se snažíme dále rozvíjet a dbáme na to, aby je 

prezentovali na různých úrovních.  

2.4 Podmínky školy  

Uspořádání školy – jde o úplnou školu. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci 

mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.  
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Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český jazyk.  

Počet hlavních školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází dětské hřiště, pěstitelský 

pozemek, pracoviště pro odborné vzdělávání, sportovní hřiště, zahrada/park, to vše je oploceno. 

Bezbariérový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, 

hřiště, knihovna. Žákům jsou k dispozici šatny.  

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: Jazyková učebna (určená primárně pro výuku 

cizích jazyků – AJ, NJ) a to jak žáků 1. stupně, tak také stupně 2. Přírodovědná učebna (určená 

primárně pro výuku přírodovědných předmětů – PŘ, PŘÍ, CH, F, Z, PRV, VL), ICT, tělocvična. Dále 

škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít pracovních stanic, bezdrátové 

připojení v celé škole.  

Škola úzce spolupracuje s externími specialisty.  

2.5 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

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

(výlety, exkurze), projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost.  

Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, jarmark, ples.   

2.6 Charakteristika pedagogického sboru  

Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupci ředitele, učitelé a vychovatelky školní družiny. Jednou 

z priorit vedení školy je plná kvalifikace pedagogů naší školy. Vedení školy svým pracovníkům 

umožňuje rozšiřování a prohlubování vzdělání v rámci DVPP, například v oblasti práce na PC 

a jazykové vzdělání.  

Ve škole pracuje jeden výchovný poradce, jeden metodik prevence patologických jevů, jeden ICT 

koordinátor a jeden ŠVP koordinátor. Pro potřeby zákonných zástupců, žáků a učitelů 

spolupracujeme s PPP v Liberci. Pedagogové se dále průběžně vzdělávají jak v rámci svého 

předmětu, tak i v oblasti nových trendů v pedagogice a psychologii. Všichni učitelé i vychovatelé ŠD 

ovládají práci na PC a jsou vyškoleni alespoň na základní úrovni.  

K rozvoji komunikačních dovedností, týmové spolupráce a rozšiřování škály používaných 

vzdělávacích metod směřuje také další vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni se snaží plnit 

odkaz Jana Ámose Komenského: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze 

ukazují, kam jít, ale sami nejdou.“  

Velikost pedagogického sboru, jeho odborná kvalifikovanost i rozvoj odpovídají cílům, které jsou 

uvedeny v tomto dokumentu.  
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2.7 Dlouhodobé projekty  

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, aktivity nad rámec výuky, spolupráce se 

zákonnými zástupci a jinými subjekty  

Vzdělávací projekty spoluvytvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované 

formy projektů jsou zejména: ročníkové (krátkodobé, celoroční), meziročníkové a celoškolní. 

Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty 

motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů.  

Pořádáme kulturně-vzdělávací, ozdravné a sportovní akce a podle možností plynoucích ze zájmu 

žáků také pobyty na škole v přírodě. Během pobytu v přírodě klademe hlavně důraz na propojení 

učiva s aktivitami v přírodě (EV), na zkvalitnění vztahů v třídním kolektivu, na získání sebevědomí, 

větší samostatnost a utužení zdravotního stavu žáků (OSV).  

 Žáci druhého a třetího ročníku navštěvují kurzy plavání. Pro žáky sedmého ročníku již tradičně 

organizujeme kurz lyžování. Pokud se kurz nekoná z důvodu nízkého počtu žáků, koná se obvykle 

o rok později, kdy dojde ke spojení žáků sedmého a osmého ročníku. Třídní kolektivy vyjíždějí na 

exkurze a vzdělávací výlety. Na půdě školy podle možností probíhá řada kulturních pásem se členy 

divadel, snažíme se zvát i odborníky různých profesí na přednášky. V rámci protidrogové prevence 

seznamujeme žáky pátého až devátého ročníku s patologickými jevy a nastiňujeme cestu, jak jednat 

v krizových situacích.  

V areálu školy žáci pravidelně prezentují výsledky své práce na tematických výstavách. Školní 

družina si připravuje řadu akcí zaměřených zejména na rozvoj pohybových aktivit a kulturně-

vzdělávacích činností, které napomáhají osobnostnímu rozvoji žáků. Na prvním i druhém stupni 

probíhá soutěž v recitaci a v literární tvorbě a podle zájmů a možností dětí i jiných vzdělávacích 

předmětech. Tradicí školy jsou slavnosti při přijímání prvňáčků a při vyřazování žáků devátých tříd.  

Škola rozvíjí spolupráci s okolními školami a vybízí na sportovní klání školy z okolí. Ve škole probíhá 

řada školních kol vědomostních soutěží, vítězové pak úspěšně reprezentují školu na úrovni města 

i kraje. Žáci se pravidelně zapojují do vědomostních soutěží Matematická Olympiáda, Matematický 

klokan, Pythagoriáda, Olympiáda z českého jazyka. Zeměpisná olympiáda a další. Během září 2009 

jsme vytvořili webové stránky školy a od té doby je pravidelně aktualizujeme. Také zkvalitňujeme 

spolupráci s mateřskými školkami, zejména v našem nejbližším okolí, abychom tak rozšiřovali 

základnu potenciálních zájemců z řad zákonných zástupců a jejich nejmenších o plnění povinné 

školní docházky v naší škole.  

Soustavně vyvíjíme snahu navázat mezinárodní spolupráci se školou podobného typu v zahraničí. 

Mezinárodní spolupráce byla navázána se dvěma polskými školami a také školou německou. Cílem 

spolupráce je tvorba společných projektů a zajišťování výměnných studijních pobytů našich žáků 
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a tímto způsobem rozvíjet jejich jazykové a komunikační dovednosti. V souvislosti s mezinárodní 

spoluprací škola organizuje i mezinárodní výlety.  

Ve škole se také intenzivně zabýváme environmentální výchovou, dbáme na trvale udržitelný rozvoj 

a ochranu životního prostředí v rámci mezipředmětových projektů, jak na prvním, tak i na druhém 

stupni. Jsme držitelé titulu Ekoškoly.  

Pro zkvalitnění spolupráce a vztahů mezi školou a rodinou hledáme stále nové formy, a to nejen 

v podobě pravidelných třídních schůzek a nově zavedených konzultačních hodin všech pedagogů. 

Zákonní zástupci nás mohou navštěvovat na webových stránkách školy.  

Otevřenou komunikaci se zákonnými zástupci považujeme za důležitý aspekt naší práce. Jsme 

přesvědčeni, že spolupráce se zákonnými zástupci žáků je pro efektivní realizaci školního 

vzdělávacího programu nezbytným předpokladem.  

   

2.8 Mezinárodní spolupráce  

Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje v rámci těchto aktivit:  

jazykový pobyt  

partnerské školy  

výměnné pobyty  

Soustavně vyvíjíme snahu navázat mezinárodní spolupráci se školou podobného typu v zahraničí. 

Mezinárodní spolupráce byla navázána se dvěma polskými školami a také školou německou. Cílem 

spolupráce je tvorba společných projektů a zajišťování výměnných studijních pobytů našich žáků 

a tímto způsobem rozvíjet jejich jazykové a komunikační dovednosti. V souvislosti s mezinárodní 

spoluprací škola organizuje i mezinárodní výlety. 
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kaplického 384, Liberec vychází z obecných 

vzdělávacích cílů, klíčových kompetencí RVP ZV a analýzy vlastních možností a schopností 

pedagogického sboru, požadavků zákonných zástupců a potřeb žáků, ze současných nároků, které 

dnešní společnost klade na mladého člověka a z materiálního zázemí školy, kterým jsme do určité 

míry limitováni.  

Prioritou jsou pro nás čtyři pilíře vzdělávání pro 21. století, tak jak byly formulovány již v roce 1993. 

Učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být – k těmto čtyřem základním pilířům 

chceme našim dětem neúnavně a neustále nejen ukazovat cestu, ale formovat jejich způsob 

myšlení a podněcovat je k tvořivému přístupu k řešení problémů, které se vyskytnou v jejich životě, 

a to ve všech sférách. Naším úkolem není učit předměty, ale děti, které jsou východiskem i cílem 

naší práce.  

A. Vzdělávání v souvislostech  

V dnešní době nemůžeme pouze předávat kusé a oddělené informace a nemůže nás uspokojit jejich 

následné pouhé opakování našimi žáky. Musíme je přimět k přemýšlení, k hledání faktů a k jejich 

ověřování a hledání souvislostí mezi fakty a jejich vzájemnou provázanost napříč školními učebními 

předměty. Pouze tento tvůrčí proces žáky může dovést k transformaci vědomostí a znalostí 

v dovednosti, postoje a kompetence. Věříme, že pouze tento přístup aktivního objevování 

a aktivního podílení žáků na svém vzdělávání jim umožní, aby se uměli orientovat v současné lidské 

společnosti a chápali současné globální problémy, uměli k nim zaujímat konkrétní poučená 

stanoviska a pokusili se je řešit.   

 B. Práce s různými zdroji informací  

Dnešní doba klade na lidi značné nároky, jsme zahlceni stále novými informacemi a není v lidských 

silách naučit se vše z paměti. Věda a lidské poznání neuvěřitelně pokročily za poslední čtvrt století, 

tempo poznávání neustále roste a naším stěžejním úkolem proto musí být, aby naši žáci uměli 

s těmito soubory nových informací pracovat, utřídit je, oddělit podstatné od nepodstatného. 

Vedeme je k používání více typů informačních zdrojů (a to nejen učebnic, ale i tištěných 

encyklopedií a samozřejmě internetu).  

C. Individualizace vzdělávání  

Za své poslání považujeme maximálně se přizpůsobit individuálním potřebám žáků a zohlednit jejich 

potřeby. Obrovský důraz klademe na integraci dětí se specifickými poruchami učení a chování, 
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vyvíjíme veliké úsilí ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, se zákonnými zástupci 

a s celým kolektivem pedagogů a „ušijeme jim na míru“ individuální učební plán. Výrazně 

individuální přístup volíme také ve vztahu k žákům nadaným, u kterých se snažíme podchytit 

a rozvíjet jejich talent a cíleně je připravujeme na studia ve zvoleném oboru.  

D. Partnerské vztahy  

Abychom naše žáky připravili co nejlépe pro život a situace v reálném světě a má-li naše úsilí 

směřovat ke zdárnému konci, musí mezi pedagogy a žáky existovat takové vztahy, aby žáci byli 

ochotni a přístupni tomu, co je jim pedagogem předkládáno. Nesmí mít pocit, že jsou neustále 

poučováni. Role pedagoga spočívá mimo jiné i v tom, že se musí naučit své žáky znát a poskytovat 

jim dostatečný prostor k vyjádření jejich pocitů, postojů a nálad. Kromě toho je velice důležité, 

abychom napomáhali i rozvoji vzájemných vztahů mezi samotnými žáky a tím je připravili na řešení 

problémů, se kterými se budou setkávat v běžném denním životě.  Žáci se proto mohou podílet 

například na vytváření pravidel pro třídní i školní kolektivy a určitou měrou mohou zasáhnout i do 

výběru obsahu vzdělávání. Jak jsme se již několikrát zmínili, za nejdůležitější partnery při vzdělávání 

žáků považujeme jejich rodiče či zákonné zástupce. Uvědomujeme si, že bez spolupráce s nimi by 

další vzdělávání bylo velice obtížné. Zákonní zástupci mají možnost se po dohodě zúčastnit výuky 

a obracet se na nás s připomínkami.  

E. Plánování delších časových období  

Již v přípravném týdnu před začátkem školního roku plánují pedagogové roční plány práce 

a promýšlejí, co nejlepší uspořádání školního roku. V těchto plánech jsou zaznamenány přibližné 

termíny akcí, které jsou chystány pro naše žáky a rámcová organizace všech aktivit, kterými 

spoluutváříme a rozvíjíme jejich klíčové kompetence, jsou to aktivity orientované zejména na 

situace blízké reálnému životu a na praktické jednání.  

Dále do ročních plánů zahrnujeme termíny souborných průběžných hodnocení, témata projektů 

a očekávané výstupy, které budou v aktuálním školním roce realizovány a další důležité údaje.  

Roční plán je průběžně aktualizován do měsíčních plánů, či ještě kratších úseků, kterými reagujeme 

pružně na základě aktuálního a konkrétního vyhodnocení předcházejícího období. Tento styl práce 

nám umožňuje využít co možná nejširší škálu mezipředmětových vztahů.  

Vzdělávání je zajišťováno podle možností školy všemi formami, které umožňuje školský zákon 

a prováděcí předpisy, z hlediska vyučovacího prostředí vzděláváním v prostorách školy i mimo ně, 

zejména na školách v přírodě, zotavovacích akcích ve zdravotně příznivém prostředí, výjezdech do 

zahraničí, exkurzích, vycházkách a dalších akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy. 

Podmínky, obsah a organizační zajištění mimoškolních akcí jsou konkretizovány v dílčích plánech 

pro tyto akce.  
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení -      zařazujeme aktivní formy práce v hodinách 
-      věnujeme maximální pozornost čtení s porozuměním 
-      vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku, k odstraňování 

chyb, učíme trpělivosti a povzbuzujeme je 

Kompetence k řešení 
problémů 

-      vedeme žáky k samostatnému, tvořivému a logickému myšlení 

Kompetence 
komunikativní 

-      vyjadřujeme se kultivovaně a rozšiřujeme slovní zásobu 
-      zařazujeme skupinové práce a zároveň zdůrazňujeme 

naslouchat druhým 

Kompetence sociální 
a personální 

-      vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel 
-      chceme, aby žáci dokázali pomoc nebo oni zažádali 

Kompetence občanské -      seznamujeme žáky s národními a kulturními tradicemi a chápou 
jejich význam 

-      demonstrujeme pozitivní a negativní projevy v chování lidí 
-      vedeme žáky k pomoci slabším a handicapovaným 

Kompetence pracovní -      dodržujeme hygienická pravidla při práci 
-      plánuje učení a organizuje své pracovní místo 

    

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

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

Na naší škole integrujeme žáky nejen se specifickými poruchami učení a chování. Žáci jsou zařazeni 

do klasického třídního kolektivu a vzděláváni v rámci obvyklých vyučovacích předmětů 

s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám. Respektujeme zdravotní stav dítěte a podporujeme 

jeho nadání a talent. Klademe důraz na individuální přístup k žákům a dále dbáme na vhodnou 

organizaci výuky.  

Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP) sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného poradce. 

PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, 

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

Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, 

vedením školy i žákem samotným.  

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:  
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a) 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,  

b) 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, 

c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče.  

Pokud je využívána intervence v podobě vyučovacího předmětu speciálně pedagogické péče, je 

tento předmět realizován z disponibilní časové dotace.  

Pokud je předmět speciálně pedagogické péče zvolen jako forma další péče o žáka, vede tato 

intervence ke zlepšení aktuálních obtíží žáka a nemá povahu povinné vyučovací hodiny v rámci 

týdenního počtu povinných vyučovacích hodin. 

Plány těchto předmětů speciálně pedagogické péče jsou zpracovávány individuálně v závislosti na 

druhu speciálně vzdělávacích potřeb daného žáka a jsou přiloženy k posudkům ze školských 

poradenských zařízení z důvodu ochrany osobních údajů.   

PLPP pro žáky s SVP je vyhodnocován zpravidla každé tři měsíce. Jeho vyhodnocování spočívá ve 

společné konzultaci mezi výchovným poradcem, rodiči, žákem a učiteli, kteří ho vzdělávají 

v konkrétních předmětech. Do vyhodnocení PLPP jsou napsány vyučovací metody a způsoby 

organizace výuky, které se osvědčují v práci s daným žákem. Jsou zde popsány žákovy pokroky nebo 

naopak metody, které se v práci s žákem neosvědčily.  

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

Stejný postup jako u PLPP se uplatňuje rovněž pro tvorbu, realizaci IVP. Vyhodnocování IVP žáka 

s SVP probíhá zpravidla na konci školního roku nebo dle aktuální potřeby. Vyhodnocení se zapisuje 

do konkrétního formuláře, který je pro tyto účely zpracován. Vyhodnocuje se zde naplňování cílů, 

metody a formy práce, které se osvědčovaly během výuky a které nikoli. Dále se zde vyhodnocuje 

pedagogická intervence nebo speciálně pedagogická péče. 

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

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory předměty 

speciálně pedagogické péče. Škola může poskytovat přímou logopedickou intervenci u žáků se 

zjištěnou prostou vadou výslovnosti. Mezi další předměty speciálně pedagogické péče mohou patřit 
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řečová výchova, cvičení pro prostorovou orientaci, cvičení pro rozvoj předpočetních a základních 

početních dovedností a grafomotoriky, zraková stimulace, nácvik komunikačních a sociálních 

dovedností, záleží na zdravotním postižení nebo znevýhodnění žáka. Žáci jsou vzděláváni podle 

platných výstupů, které byly stanoveny v RVP ZV platném od 1. 9. 2016.  

Vzdělávací obsah předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka 

s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP. Velký důraz klademe na důslednou spolupráci se 

zákonnými zástupci žáků, čímž se naše výchovné a vzdělávací snahy umocňují a vedou k lepšímu 

začlenění žáků se SPUCH do života ve třídním kolektivu a do dění ve škole. Vyhledáváme činnosti, 

při kterých může žák se SPUCH být úspěšný, podporujeme jeho snahu, navozujeme klidnou 

a příjemnou pracovní atmosféru a chválíme při sebemenším zlepšení. Zásadně se vyvarujeme 

srovnávání s ostatními.  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

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

PLPP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní 

učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování PLPP vycházíme z potřeb daného žáka. 

Práce na sestavní PLPP jsou zahájeny okamžitě po zjištění mimořádného nadání daného žáka. PLPP 

je sestaven nejpozději do jednoho měsíce po zjištění mimořádného nadání žáka. Součástí PLPP je 

termín vyhodnocení naplňování PLPP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení PLPP, 

je-li to účelné. PLPP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. PLPP může být 

doplňován a upravován v průběhu školního roku.  

PLPP pro žáky nadané nebo mimořádně nadané je vyhodnocován zpravidla každé tři měsíce. Jeho 

vyhodnocování spočívá ve společné konzultaci mezi výchovným poradcem, rodiči, žákem a učiteli, 

kteří ho vzdělávají v konkrétních předmětech. Do vyhodnocení PLPP jsou napsány vyučovací 

metody a způsoby organizace výuky, které se osvědčují v práci s nadaným nebo mimořádně 

nadaným žákem. Jsou zde popsány žákovy pokroky v  oblastech jeho nadání. 

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

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a talentovaných, jejich zařazení do základního vzdělání 

vyžaduje náročnou přípravu pro vyučující v jednotlivých vyučovacích předmětech. Individuální 

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

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

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

sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 
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vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou 

zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven 

nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí 

IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení 

IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být 

doplňován a upravován v průběhu školního roku.  

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

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

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení 

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

matriky.“ Stejný postup se využívá také pro žáky s plánem pedagogické podpory.  

Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována výchovným poradcem a příslušným 

pedagogickým pracovníkem. Při vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků naše škola 

spolupracuje s Menzou ČR a Dětskou univerzitou při TU v Liberci. Pracovníci obou institucí poskytují 

konzultace podle potřeby. Pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich 

DVPP.  

U těchto žáků se snažíme o zvýšenou motivaci k rozšiřování základního učiva a prohlubování 

znalostí především v předmětech, ve kterých se uplatňuje zvýšené nadání dítěte. Pro takového žáka 

pedagogové připravují a zadávají práci, která rozvíjí úroveň jeho znalostí a dovedností v zájmové 

sféře jeho nadání. U nadaných žáků se často vyskytují výkyvy v chování a jednání a naším úkolem je 

na ně citlivě reagovat a usměrňovat s pedagogickým taktem, avšak s důsledností.  

Vedeme je k tomu, aby byli ochotni pomáhat a pomáhali méně nadaným spolužákům a přistupovali 

k nim tolerantně a rovně, což se pozitivně odrazí v jejich sociálních a společenských kompetencích.  

Vyhodnocování IVP žáka nadaného nebo mimořádně nadaného probíhá zpravidla na konci školního 

roku nebo dle aktuální potřeby. Vyhodnocení se zapisuje do konkrétního formuláře, který je pro 

tyto účely zpracován. Vyhodnocuje se zde naplňování cílů, metody a formy práce, které se 

osvědčovaly během výuky a které nikoli.  

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně 

nadaných žáků jsou například:  

i. předčasný nástup dítěte ke školní docházce;  

ii. obohacování vzdělávacího obsahu;  

iii. zadávání specifických úkolů, projektů;  

iv. příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;  

v. nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit.  
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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 PRV        F, M  F, M  F, M, 
VKO  

F, M  

Sebepoznání a sebepojetí TV         NJ  PŘ   

Seberegulace 
a sebeorganizace 

PČ        ČJ     SP  

Psychohygiena     HV, TV   VKZ      

Kreativita    VV   HV  HV, VV  HV, VV  HV, VV  PČ, 
VV, I  

Poznávání lidí  PRV      VKO     VKZ  

Mezilidské vztahy PRV      PŘÍ  VKO      

Komunikace       ČJ, I  AJ  ČJ, AJ, 
NJ  

ČJ, AJ, 
NJ, I  

ČJ, AJ, 
NJ  

Kooperace a kompetice     ČJ  AJ  TV  TV  TV  TV  

Řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 

 PRV     ČJ  M  M  M  M, 
VKZ  

Hodnoty, postoje, praktická 
etika 

 PRV   PŘÍ  PŘÍ     VKO   

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola     VL        VKO  

Občan, občanská společnost 
a stát 

    VL      D  VKO  

Formy participace občanů 
v politickém životě 

      VL  VKO      

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

      VL   Z   D  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá       AJ   ČJ  Z   

Objevujeme Evropu a svět       VL   VKO  Z   

Jsme Evropané       AJ  D     D  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference    ČJ        PŘ  VKO  

Lidské vztahy TV         VKO  VKO   

Etnický původ PRV           Z   

Multikulturalita PRV         AJ, NJ  NJ  AJ, NJ  

Princip sociálního smíru 
a solidarity 

   PRV         D  
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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 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy     PŘÍ   PŘ  VKO, 
PŘ  

PŘ  PŘ  

Základní podmínky života    PRV  PŘÍ  PŘÍ     CH   

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

   PRV     Z  VKO, Z   CH, Z  

Vztah člověka k prostředí  PRV     PŘÍ  VKO , 
VKZ  

 VKO   

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

 ČJ      ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 

    ČJ      SP   

Stavba mediálních sdělení    ČJ     ČJ  ČJ, I  ČJ, I  ČJ, I  

Vnímání autora mediálních 
sdělení 

      ČJ     ČJ  ČJ  

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

      ČJ      D  

Tvorba mediálního sdělení     ČJ   ČJ  ČJ  ČJ  ČJ, I  

Práce v realizačním týmu       ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

AJ  Anglický jazyk 

CH  Chemie 

ČJ  Český jazyk 

D  Dějepis 

F  Fyzika 

HV  Hudební výchova 

I  Informatika 

M  Matematika 

NJ  Německý jazyk 

PČ  Praktické činnosti 

PŘ  Přírodopis 

PŘÍ  Přírodověda 

PRV  Prvouka 

SP  Svět práce 

TV  Tělesná výchova 

VKO  Výchova k občanství 

VKZ  Výchova ke zdraví 
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Zkratka Název předmětu 

VL  Vlastivěda 

VV  Výtvarná výchova 

Z  Zeměpis 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
 1. stupeň 

2. stupeň Dotace 
 2. stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 7+2 7+2 7+2 6+1 6+2 33+9 4 3+1 4+1 4 15+2 

Anglický jazyk    3 3 3 9 3 3 3+1 3+1 12+2 

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 15+3 

Informační a komunikační 
technologie 

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

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2+1    6+1        

Vlastivěda     2 1+1 3+1        

Přírodověda     1 2 3        

Člověk a společnost Dějepis          2 2 2 1+1 7+1 

Výchova 
k občanství 

         1 1 1 1 4 

Člověk a příroda Fyzika          1+1 2 1+1 1 5+2 

Chemie             2 2 4 

Přírodopis          2 2 1+1 2 7+1 

Zeměpis          2 1+1 1 1+1 5+2 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 2 1 1  4 
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
 1. stupeň 

2. stupeň Dotace 
 2. stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Výtvarná 
výchova 

1 2 1 2 1 7 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

Výchova ke 
zdraví 

         1    1 2 

Člověk a svět práce Praktické 
činnosti 

1 1 1 1 1 5 1 1  0+1 2+1 

Svět práce             1 0+1 1+1 

Celkem hodin 20 22 25 25 26 102+16 29 30 32 31 104+18 

    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Český jazyk  

Český jazyk  
Na 1. stupni zahrnuje jazykovou a komunikační výchovu, literární výchovu a psaní.  
Na 2. stupni zahrnuje jazykovou, komunikační a literární výchovu.  

    

Dějepis  

Dějepis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. třídě s týdenní dotací 2 vyučovacích hodin.   

    

Fyzika  

Předmět Fyzika je vyučován ve všech ročnících 2. stupně.  
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Hudební výchova  

Předmět Hudební výchova je vyučován ve všech ročnících kromě 9. ročníku.  

    

Matematika  

Předmět je vyučován v 1. – 9. ročníku.  

    

Praktické činnosti  

Na prvním stupni je ve všech třídách vyučován předmět Praktické činnosti a to vždy po 1 hod.  
V 6. a 7. ročníku je vyučováno v předmětu Praktické činnosti 1 hodinu týdně Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství.  
Od roku 2009/2010 jsme také začali realizovat projekt „Finanční gramotnost“, jehož smyslem je naučit žáky rozumně hospodařit s finančními prostředky 
a vysvětlit nebezpečnost zadlužení. Finanční gramotnost je realizována především napříč ročníky formou projektových dní. Projektový den se koná 2krát 
během školního roku. Učební osnovy finanční gramotnosti jsou zahrnuty v předmětu Praktické činnosti pro 6. ročník.  
V 9. ročníku je vyučována v předmětu Praktické činnosti 1 hodinu týdně Využití digitálních technologií.  

    

Prvouka  

Prvouka je vyučována v 1. – 3. ročníku.  

    

Tělesná výchova  

Předmět ve vyučován ve všech ročnících.  

    

Anglický jazyk  

Od 3. do 9. ročníku škola organizuje výuku anglického jazyka. 
Početnější třídy dělíme na paralelní skupiny.  

    

Chemie  

Předmět je vyučován v 8. a 9. ročníku.  
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Svět práce  

V 8. a 9. ročníku se vyučuje samostatný předmět Svět práce, který zahrnuje výchovu k volbě  
povolání v rozsahu 1 hodina týdně.  

    

Vlastivěda  

Předmět je vyučován ve 4. a 5. ročníku.  

    

Výchova k občanství  

Výchova k občanství je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ  
v 6. – 9. ročníku. Navazuje na základy (dovednosti, vědomosti, postoje), které žáci získali v prvouce, vlastivědě a přírodovědě v 1. – 5 ročníku. Vyučuje se 
v hodinové týdenní dotaci.  
    

Výchova ke zdraví  

Předmět je vyučován v 6. a 9. ročníku.  

     

Výtvarná výchova  

Předmět je vyučován ve všech ročnících.  

    

Německý jazyk  

Od 7. do 9. ročníku škola organizuje pro všechny žáky německý jazyk.  
Početnější třídy dělíme na paralelní skupiny.  

    

Přírodopis  

Předmět je vyučován v 6. – 9. ročníku.  

    

Přírodověda  

Předmět je vyučován ve 4. a 5. ročníku.  
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Informatika  

Předmět je vyučován ve 4. – 9. ročníku  

    

Zeměpis  

Předmět je vyučován ve všech ročnících druhého stupně.  

    

Učební plán plně respektuje požadavky RVP ZV. V souladu se zaměřením naší školy a počty žáků (v každém ročníku na druhém stupni pouze jedna třída, 

což neumožňuje širší nabídku volitelných předmětů) jsme přidělili hodiny disponibilní časové dotace předmětům, které chceme preferovat. Proto budeme 

od čtvrtého ročníku vyučovat informační a komunikační technologie a od sedmého ročníku pro všechny žáky druhý cizí jazyk.  

Výuka v 1. a 2. ročníku probíhá převážně dle potřeby v blocích.  

V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých 

ročníků nebo spojovat třídy.  

Žáci druhého a třetího ročníku navštěvují kurzy plavání. Pro žáky sedmého ročníku již tradičně organizujeme kurz lyžování. Třídní kolektivy vyjíždějí na 

exkurze a vzdělávací výlety.  

Od roku 2009/2010 jsme také začali realizovat projekt „Finanční gramotnost“, jehož smyslem je naučit žáky rozumně hospodařit s finančními prostředky 

a vysvětlit nebezpečnost zadlužení. Finanční gramotnost je realizována především napříč ročníky formou projektových dní. Projektový den se koná 2krát 

během školního roku. V šestém ročníku je začleněna do výuky praktických činností a v devátém ročníku do výuky matematiky. Učební osnovy finanční 

gramotnosti jsou zahrnuty v předmětu Praktické činnosti pro 6. ročník a v Matematice pro 9. ročník, realizované v projektových dnech.  

Soustavně vyvíjíme snahu navázat mezinárodní spolupráci se školou podobného typu v zahraničí. Mezinárodní spolupráce byla navázána se dvěma polskými 

školami a také školou německou. Cílem spolupráce je tvorba společných projektů a zajišťování výměnných studijních pobytů našich žáků a tímto způsobem 

rozvíjet jejich jazykové a komunikační dovednosti.  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

23 

Od roku 2012/2013 provozujeme také přípravnou třídu pro budoucí žáky prvních ročníků. Učební osnovy obsažené v ŠVP přípravné třídy „S písničkou 

a kamarádem, každý úkol hravě zvládneme“ jsou k dispozici pod názvem Výchovně vzdělávací program přípravného ročníku.  
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

9 9 9 7 8 4 4 5 4 59 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: 
Vyučovací předmět český jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Pomáhá 

žákům pochopit užívání češtiny, jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Umožňuje jim 
lépe chápat vývoj lidské společnosti, rozvíjí mezilidskou komunikaci. Vědomosti, které žáci získávají, jsou 
potřebné i pro úspěšné osvojení poznatků v dalších oblastech vzdělávání.  

Tento předmět má komplexní charakter prolíná se jazyková a komunikační výchova, literární výchova 
a psaní.  

V předmětu Český jazyk se žáci učí chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, 
výstižně formulovat a sdělovat svoje myšlenky. V jazykové výchově získávají vědomosti a dovednosti 
potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka. Český jazyk je hlavním nástrojem k získávání většiny 
informací, ale i předmětem poznání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby různé 
literární druhy, získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky.  

Ve výuce využíváme různé metody a formy práce založené na sluchové analýze a syntéze, rozhovoru, 
vyprávění, manipulace s písmeny, slabikami, slovy. Snažíme se, aby žáci zapojili všechny smysly. Při práci 
v hodinách je uplatňován individuální přístup k nadaným žákům a k žákům se SPUCH. Nadané žáky 
úkolujeme z rozšiřujícího učiva, u žáků s  poruchami zohledňujeme jejich poruchu, preferujeme ústní projev 
a individuální přístup.  
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Název předmětu Český jazyk 

Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů, úrovně vlastní prezentace a míry zapojení 
do spolupráce.  

V rámci vyučovacího předmětu žáci zpracovávají ve 4. a v 5. ročníku seminární práci v přiměřeném 
rozsahu a na přiměřené úrovni. Téma seminární práce si mohou žáci vybrat z nabízených témat různých 
předmětů, učitel daného předmětu se stává garantem kvality zadané práce a konzultantem žáka v otázkách 
odborných. Tuto seminární práci dále žáci musí prezentovat a jsou za ni hodnoceni. Hodnocení je zahrnuto 
do celkové klasifikace předmětu český jazyk a konkrétního vybraného předmětu. Na udělení známky se 
podílejí učitelé českého jazyka a odborného předmětu. 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni: 

Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a do 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Skládá se ze tří složek, a to z Komunikační a slohové výchovy, 
Jazykové výchovy a Literární výchovy. Tyto složky se navzájem prolínají a právě v tom spočívá efektivita 
výuky. Český jazyk je důležitou složkou základního vzdělávání žáků, neboť žáky učí správnému vyjadřování 
a efektivní komunikaci v mateřském jazyce.  
               V rámci vyučovacího předmětu žáci zpracovávají ve všech ročnících druhého stupně seminární práci 
v přiměřeném rozsahu a na přiměřené úrovni. Téma seminární práce si mohou žáci vybrat z nabízených 
témat různých předmětů, učitel daného předmětu se stává garantem kvality zadané práce a konzultantem 
žáka v otázkách odborných. Tuto seminární práci dále žáci musí prezentovat a jsou za ni hodnoceni. 
Hodnocení je zahrnuto do celkové klasifikace předmětu český jazyk a konkrétního vybraného předmětu. Na 
udělení známky se podílejí učitelé českého jazyka a odborného předmětu. 

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

Obsahové, časové a organizační vymezení na 1. stupni: 
Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících a má komplexní 

charakter. 
Jazykové vyučování (1. – 3. ročník) 

Osvojíme si následující jazykové oblasti. Psaní správných tvarů písmen a číslic, srozumitelné a spisovné 
vyjadřování. Dále rozlišování hlásek (písmen), slabik, slov, vět; psaní skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Pak 
výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek; psaní i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách; 
poznávání slovních druhů a druhů vět. Postupně probereme osvojování mluvnických kategorií sloves 
a podstatných jmen.  
Čtení a literární výchova (1. – 3. ročník) 

Žáci jsou vedení k plynulému čtení s porozuměním, orientaci v textu a recitaci. 
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Název předmětu Český jazyk 

Jazykové vyučování (4. – 5. ročník) 
Plynule navazuje na učivo probrané v 1. – 3. ročníku. 
Význam a stavbu slov; určování slovních druhů a skloňování a časování ohebných slovních druhů se 

vyučuje v rámci tohoto bloku. Dále psaní i/y ve shodě přísudku s podmětem; rozlišení předpon a předložek; 
procvičení skupiny bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě; určování mluv. kategorií u ohebných slovních druhů; 
určování základních větných členů; rozlišování větných celků, interpunkci u řeči přímé; vypravování, 
popisování, vyplňování běžných tiskopisů, zvládnutí běžného společenského styku, rozšiřování slovní 
zásoby.  

V rámci vyučovacího předmětu žáci zpracovávají ve všech ročnících seminární práci v přiměřeném 
rozsahu a na přiměřené úrovni. Tuto seminární práci dále prezentují a jsou za ni hodnoceni. Hodnocení je 
zahrnuto do celkové klasifikace předmětu.  
Čtení a literární výchova (4. – 5. ročník) 

Žáci si osvojí vyhledávání informací v různých textech či souvislé vyprávění o přečteném textu. Mimo 
jiné i schopnost vyjádřit svůj pocit a názor o přečteném a porozumět literárním pojmům.  

 
Obsahové, časové a organizační vymezení na 2. stupni: 

Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících základní školy 
a má komplexní charakter. Hlavním cílem je praktické zvládnutí českého jazyka, které připraví žáky pro 
základní komunikační situace v praktickém životě. Český jazyk také často doplňuje ostatní vyučovací 
předměty, čímž vznikají velmi úzké mezipředmětové vztahy. Český jazyk je velmi úzce spjat zejména 
s dramatickou výchovou, dějepisem informačními a komunikačními technologiemi a hudební výchovou.  

Vyučovací předmět má tuto týdenní časovou dotaci:  
v 6., 7., 9., – 4 hodiny týdně  
v 8. ročníku – 5 hodin týdně.  

Do vyučování jsou často zařazovány krátkodobé i dlouhodobé projekty a výuka je doplňována 
exkurzemi, návštěvou výstav, divadelních představení, muzeí apod. Velice přínosná je spolupráce se školním 
časopisem Náš Kapličák. 

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
- zařazujeme aktivní formy práce v hodinách 
- věnujeme maximální pozornost čtení s porozuměním 
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Název předmětu Český jazyk 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

- vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku, k odstraňování chyb, učíme trpělivosti a povzbuzujeme je 
- kombinujeme vhodné metody a strategie učení 
- žáky vedeme k osvojování základních jazykových a literárních pojmů 
- vedeme žáky k aktivnímu přístupu k práci a vzájemné spolupráci 
- usilujeme o kritické hodnocení výsledků svého učení 

Kompetence k řešení problémů: 
- vedeme žáky k samostatnému, tvořivému a logickému myšlení 
- zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- vedeme žáky k plánování postupů 

Kompetence komunikativní: 
- vyjadřujeme se kultivovaně a rozšiřujeme slovní zásobu 
- zařazujeme skupinové práce a zároveň zdůrazňujeme naslouchat druhým 
- vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 
- dbáme na to, aby žák vyjadřoval své myšlenky a názory v logickém sledu 
- oceňujeme schopnost žáků naslouchat promluvám druhých a vhodně na ně reagovat 
- podporujeme u žáků schopnost vyjádřit své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu 
- dbáme na porozumění různým typům textů a záznamů 
- seznamujeme žáky s různými druhy informačních a komunikačních prostředků 
- vytváříme prostor k obhajobě svého názoru a k argumentaci 
- vybízíme k využívání verbální i neverbální komunikace 
- pomáháme žákům porozumět moderním komunikačním technologiím 

Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel 
- chceme, aby žáci dokázali pomoc nebo oni zažádali 
- vyžadujeme zodpovědnost jednotlivých členů skupiny za práci celé skupiny 
- dodáváme žákům sebedůvěru a oceňujeme úspěch 

Kompetence občanské: 
- seznamujeme žáky s národními a kulturními tradicemi a chápou jejich význam 
- demonstrujeme pozitivní a negativní projevy v chování lidí 
- vedeme žáky k pomoci slabším a handicapovaným 
- pěstujeme kladný vztah k historickým a kulturním hodnotám 
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Název předmětu Český jazyk 

- organizujeme aktivní zapojení do kulturního dění 
- navozujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům 
- organizujeme pro žáky exkurze a kulturní a vzdělávací soutěže 

Kompetence pracovní: 
- dodržujeme hygienická pravidla při čtení a psaní 
- plánuje učení a organizuje své pracovní místo 
- trváme na dokončení práce a vedeme žáky k vytrvalosti 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Český jazyk 
- na 1. stupni zahrnuje jazykovou a komunikační výchovu, literární výchovu a psaní 
- na 2. stupni zahrnuje jazykovou, komunikační a literární výchovu 

    

Český jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné, určuje pravou 
a levou stranu, orientuje se v pojmech nahoře – dole, 
vzadu – vpředu, před – za, nad – pod apod. 

levopravá orientace (psaní do řádků), zraková 
orientace shora dolů, plynulý pohyb ruky po papíře 

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

rozlišuje jednotlivá tiskací i psací písmena, malá i velká, 
správně je přečte, vysloví, napíše 

tvary písmen (psací/tiskací, velká/malá) 

 přiřazuje obrázky ke slovům  práce s obrázkem 

 doplňuje chybějící písmena do slov  zrakové rozlišování 

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

dramatizuje jednoduchý text, vypráví pohádky 
a příběhy podle obrázkové osnovy 

pohádky a příběhy 
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Český jazyk 1. ročník  

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

- naučí se zpaměti básničku a dokáže ji zarecitovat  práce s básničkou a obrázkovou osnovou 

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

- naslouchá ostatním, volí vhodné verbální prostředky 
při řešení situací ve škole 

Vyprávění 

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

mluvený projev 

 - verbálně vyjádří svého přání, dokáže se omluvit, 
pozdravit, poprosit o pomoc, poděkovat, vyřídit 
jednoduchý vzkaz  

volba vhodných komunikačních prostředků 

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

- správně sedí při psaní a správně drží psací potřeby základní hygienické návyky (správné sezení, držení 
psacího náčiní, umístění a sklon papíru nebo sešitu, 
vzdálenost očí od papíru) ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 

se psaním 

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

- provádí uvolňovací cviky rukou před psaním základní hygienické návyky (správné sezení, držení 
psacího náčiní, umístění a sklon papíru nebo sešitu, 
vzdálenost očí od papíru) 

uvolňovací a kresebné cviky 

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

- rozlišuje psací a tiskací písmena psaní písmen, slov, vět 

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

- napíše psací písmena velké a malé abecedy kromě 
písmen X, x, W,w, Q, q 

psaní písmen, slov, vět 

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

tvary písmen (psací/tiskací, velká/malá) 

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

- píše slabiky, jednoduchá slova a věty psaní písmen, slov, vět 

struktura věty 

 - přepíše tiskací písmo do psané podoby  tvary písmen (psací/tiskací, velká/malá) 

 - začíná větu velkým písmenem a končí tečkou  první písmenka 

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby  - píše opis, přepis i diktát opis a přepis 
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Český jazyk 1. ročník  

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty - kontroluje svůj vlastní písemný projev   

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

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

- zařadí postavu do správné pohádky, nakreslí ilustraci 

k příběhu  

zrakové rozlišování 

- rozlišuje pojmy - básnička, říkadlo, pohádka, odlišuje 
verše, zkouší tvořit slova, která se rýmují 

pohádky a příběhy 

- rozlišuje pojmy - básnička, říkadlo, pohádka, odlišuje 
verše, zkouší tvořit slova, která se rýmují 
- naslouchá čtenému textu, rozlišuje dobro a zlo  

pohádky a příběhy 

- rozlišuje pojmy - básnička, říkadlo, pohádka, odlišuje 
verše, zkouší tvořit slova, která se rýmují 
- naslouchá čtenému textu, rozlišuje dobro a zlo  
- skládá slabiky, slova 

práce s básničkou 

poslech čteného textu 

- skládá slabiky, slova 
- čte slabiky, slova 

skládání slabik 

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

- skládá slabiky, slova 
- čte slabiky, slova 
- čte slabiky, slova 
- rozlišuje délku samohlásek 

skládání slabik 
přípravné období čtení 

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky 

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

- čte slabiky, slova 
- rozlišuje délku samohlásek 
- orientuje se na stránce, rozumí pojmům stránka, 
řádek, písmeno, slabika, slovo, věta  

přípravné období čtení 
mluvený projev 

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

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby  - tvoří jednoduché věty levopravá orientace (psaní do řádků), zraková 
orientace shora dolů, plynulý pohyb ruky po papíře 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu - tvoří jednoduché věty 
- hlasitě čte věty se správnou intonací 

struktura věty 

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

- tvoří jednoduché věty 
- hlasitě čte věty se správnou intonací 
- hlasitě čte věty se správnou intonací 
- porozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat, odpoví 
na otázky týkající se obsahu věty 

struktura věty 
počáteční čtení 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení 
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Český jazyk 1. ročník  

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

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

- hlasitě čte věty se správnou intonací 
- porozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat, odpoví 
na otázky týkající se obsahu věty 
- porozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat, odpoví 
na otázky týkající se obsahu věty 
- správně přečte slabiky dy – di, ty – ti, ny – ni, dě, tě, 
ně, bě, pě,vě, mě  

počáteční čtení 
čtení s porozuměním 

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

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

- porozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat, odpoví 
na otázky týkající se obsahu věty 
- správně přečte slabiky dy – di, ty – ti, ny – ni, dě, tě, 
ně, bě, pě,vě, mě  
- tvoří smysluplné věty 

čtení s porozuměním 
počáteční čtení 

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

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

 - vyslovuje správně všechny hlásky psaní písmen, slov, vět 

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

- tvoří smysluplné věty 
- vyslovuje správně všechny hlásky 
- vyslovuje správně všechny hlásky 
- používá správné tvary slov 

psaní písmen, slov, vět 
výslovnost 

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

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

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

- vyslovuje správně všechny hlásky 
- používá správné tvary slov 
 

správná výslovnost 

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

 

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

tvoření slov 

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

    

Český jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
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Český jazyk 2. ročník  

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-3-1-03  respektuje základní komunikační pravidla 

v rozhovoru 

- dodržuje pravidla slušného chování  pozdrav, oslovení 

- vede rozhovor s ohledem na partnera  projevy zdvořilosti 

- naslouchá ostatním, volí vhodné verbální prostředky 
při řešení situací ve škole i mimo školu  

dodržování komunikačních pravidel 

- vyjádří slušně své přání, dokáže se omluvit, pozdravit, 
poprosit o pomoc, poděkovat  

naslouchání ostatních (zdvořilé, vyjádření kontaktu 
s partnerem, pozorné) 

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

mluvený projev 

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev  

naslouchání ostatních (zdvořilé, vyjádření kontaktu 
s partnerem, pozorné) 

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

- rozeznává jména vlastní a obecná  psaní velkých a malých písmen u osob a zvířat 

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

- tvoří smysluplné věty k obrázkům  vypravováni podle obrázkové osnovy 

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

- nahrazuje slova jiným výrazem vypravováni podle obrázkové osnovy 

dialog na základě obrazového materiálu 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a 

vypráví podle nich jednoduchý příběh 

- pracuje s obrázkovou osnovou vypravováni podle obrázkové osnovy 

dialog na základě obrazového materiálu 

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

- popisuje předmět, obrázek, osobu, zvíře, pracovní 
postup 

vypravováni podle obrázkové osnovy 

popis předmětu, osoby, zvířete, pracovní popis, 
adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, pozvánka, 
vzkaz 
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Český jazyk 2. ročník  

napíše adresu popis předmětu, osoby, zvířete, pracovní popis, 
adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, pozvánka, 
vzkaz 

dopis, přání 

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

- dodržuje základní hygienické návyky při psaní správné sezení, držení psacího náčiní, umístění a sklon 
papíru nebo sešitu, vzdálenost očí od papíru 

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

- napíše správné tvary písmen tiskací i psací abecedy malá, velká písmena, spoje, sklon, číslice 

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky - snaží se správně vyslovovat dialog na základě obrazového materiálu 

správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 

 - napíše a zkontroluje svůj písemný projev  opis, přepis, diktát 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 

frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 

pokynů učitele a podle svých schopností 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

- čte literární texty přiměřené věku Přízvuk 

plynulé čtení 

čtení pozorné 

- čte plynule jednoduchý text se správným přízvukem  Přízvuk 

- vyhledá jednoduché informace v textu  orientační prvky v textu 

- orientuje se v textu čtení pozorné 

orientační prvky v textu 

- rozlišuje a používá pojmy - pohádka, hádanka, říkanka, 
báseň, sloka, rým, verš, kniha, knihovna, knihkupectví, 
čtenář, básník, spisovatel, ilustrátor  

próza, poezie 

- recituje básně  próza, poezie 

- čte samostatně knihy a zaznamenává si jejich název, 
jméno spisovatele, jméno ilustrátora do deníčku  

čtení jako zdroj informací 

- vyjádří své pocity z textu  kreativita s textem (tvorba pohybového doprovodu 
básní, ilustrace textu, malované texty …) 

ČJL-3-1-05  v krátkých mluvených projevech správně 

dýchá a volí vhodné tempo řeči 

- dramatizuje jednoduchý text  dramatizace známých pohádek a příběhů 

pracuje kreativně s textem dle pokynů učitele vyprávění příběhu, dokončení jednoduchého příběhu 

kreativita s textem (tvorba pohybového doprovodu 
básní, ilustrace textu, malované texty …) 
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Český jazyk 2. ročník  

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 

pokynů učitele a podle svých schopností 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

- hodnotí pocity z divadelního nebo filmového 
představení  

divadlo, film 

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky - pozná v textu i v mluveném projevu větu rozpoznání věty v textu 

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

používá velká písmena na začátku vět rozpoznání věty v textu 

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

- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího, 
používá správnou melodii 

druhy vět, používá správnou interpunkci k dané větě 

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 

- dělí slova na konci řádku  slovo - slabika - hláska 

- rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, dvojhlásku, 
psaní u, ů, ú 

samohlásky krátké a dlouhé 

Dvojhlásky 

pravopis u, ú, ů 

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

- rozlišuje význam slova podle délky samohlásky (např. 
drahá – dráha ) 

samohlásky krátké a dlouhé 

pravopis u, ú, ů 

- vyjmenuje a rozlišuje samohlásky krátké a dlouhé, 
tvrdé, měkké a obojetné souhlásky  

samohlásky krátké a dlouhé 

- rozliší větu jednoduchou a souvětí, využívá některé 
spojky 

souhlásky tvrdé a měkké, obojetné 

věta jednoduchá a souvětí 

spojky a, i, ani, nebo 

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

- používá slova opačného a podobného významu, slova 
souřadná, nadřazená, podřazená 

slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, 
souznačná 

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 

- odůvodní a napíše správně pravopis znělých a 
neznělých souhlásek 

párové souhlásky uprostřed a na konci slov 
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Český jazyk 2. ročník  

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

- rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, 
bě, pě, vě, mě, správně je napíše 

slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - odlišuje psaní a výslovnost předložek  slovní druhy 
 - vyjmenuje slovní druhy 

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

- správně rozliší podstatná jména, slovesa a předložky 
ve větě 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

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

- tvoří věty s podstatnými jmény, slovesy, předložkami 
a spojkami 

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

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

- tvorba mediálního sdělení 
- tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium, receptivní činnosti - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, vnímání autora 
mediálních sdělení     

    

Český jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Český jazyk 3. ročník  

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

  

- píše úhledně, čitelně všechna písmena psací (velká 
i malá) i tiskací (velká) abecedy, číslice 

písemný projev: úprava, úhlednost, čitelnost, 
přehlednost textu 

velká i malá, psací i tiskací tvary 

- dbá na úpravu psaného textu při zvyšování rychlosti 
psaní  

písemný projev: úprava, úhlednost, čitelnost, 
přehlednost textu 

- kontroluje si písemný projev písemný projev: úprava, úhlednost, čitelnost, 
přehlednost textu 

velká i malá, psací i tiskací tvary 

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

- napíše jednoduché neformální i formální sdělení jednoduché psané neformální sdělení (věty/slova – 
opis, diktát, přepis) 

jednoduché písemné formální sdělení (dopis, zpráva, 
oznámení, …) 

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

- komunikuje slušně se spolužáky i s dospělými jasné vyjadřování v komunikační situaci 

základní komunikační pravidla (oslovení, 

zdvořilé vystupování) 

naslouchání ostatních (zdvořilé, vyjádření kontaktu s 
partnerem, pozorné) 

nonverbální komunikace (gesta, mimika) 

- slušně a vhodně pozdraví, osloví, omluví se, požádá o 
pomoc, poděkuje 

základní komunikační pravidla (oslovení, 

zdvořilé vystupování) 

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

- dokáže stručně a jasně vést dialog dle základních 
komunikačních pravidel 

různé komunikační situace (dialog, zpráva, oznámení, 
vypravování …) 

naslouchání ostatních (zdvořilé, vyjádření kontaktu 
s partnerem, pozorné) 

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

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev  

jasné vyjadřování v komunikační situaci 

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

- správně dýchá a volí vhodné tempo řeči při 
komunikaci s ostatními  

plynulé čtení po slovech 

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

- naslouchá ostatním naslouchání ostatních (zdvořilé, vyjádření kontaktu s 
partnerem, pozorné) 

jasné vyjadřování v komunikační situaci 
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Český jazyk 3. ročník  

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

- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky při 
řešení situací ve škole 

nonverbální komunikace (gesta, mimika) 

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

- opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v 
mluvě  

čtení pozorné 

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

- čte po slovech  plynulé čtení po slovech 

- reprodukuje obsah přečteného textu čtení pozorné 

čtení jako zdroj informací 

- orientuje se v textu orientační prvky v textu 

- vyhledává odpovědi na otázky čtení jako zdroj informací 
 - vyhledá požadované informace v textu 

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

- porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti  

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

- čte přiměřený text se správnou intonací, tempem, 
frázuje 

čtení literárních děl přiměřené věku dítěte 

tempo, frázování, intonace textu 

- aktivně naslouchá poslechu mluveného slova krásné 
literatury 

zážitkové čtení a naslouchání - zaznamenávání 
slyšeného textu 

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

- orientuje se v pojmech poezie, próza, pověst, 
pohádka, bajka 

spisovatelé a jejich díla 

literární pojmy – poezie, próza, pověst, pohádka, 
bajka 

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

- čte samostatně knihy a zaznamenává si jejich název, 
jméno spisovatele, jméno ilustrátora do deníčku 

čtení děl dle vlastního výběru 

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

- seznamuje se se spisovateli dětské literatury 
a s ilustrátory 

spisovatelé a jejich díla 

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

- přednáší zpaměti texty přiměřené jeho věku recitace básní 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu - vyjádří pocity z přečteného textu pocity z textů, hodnocení přečtených textů 

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

- pracuje kreativně s textem dle pokynů učitele kreativita s textem (tvorba pohybového doprovodu 
básní, ilustrace textu, dokončení děje, malované texty 
…) 
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Český jazyk 3. ročník  

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

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

skladba – věta jednoduchá a souvětí, 

- vyhledá a označí ve větě základní skladební dvojici  základní skladební dvojice 

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 

- vyjmenuje řady vyjmenovaných slov  řady vyjmenovaných slov: b, l, m, p, s, v, z 
 - napíše správně i/y po obojetné souhlásce ve slově 

a odůvodní ho  

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 

- určí slova příbuzná, označí kořen slova, předponu 
a příponovou část stavba slova 

-rozliší příklady slov souznačných a protikladných 
a dokáže je použít  

slova souznačná a protikladná 

-třídí slova podřazená ke slovu nadřazenému a naopak  slova nadřazená, podřazená, souřadná 

-vyjmenuje abecedu a podle ní řadí slova  abeceda 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - definuje slovní druhy  ohebné a neohebné slovní druhy 
 - třídí slova podle slovních druhů (jmenuje, vyhledává, 

doplňuje, řadí)  

- u pod. jmen určuje pád, číslo, rod  mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen 
 - u sloves určuje osobu, číslo a čas v oznamovacím 

způsobu  

- užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves  

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 

- odůvodňuje a píše správně ve slovech: dě, tě, ně, bě, 
pě, vě, mě, velká písmena a slova s ú/ů 

znalost pravopisu z 2. ročníku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 
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Český jazyk 3. ročník  

- jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnost, poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo 
příslušníků etnik žijících v místě školy) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 

- sestavení jednoduchého mediálního sdělení - zpráva, oznámení (možno spolupracovat se školním časopisem) 

    

Český jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty věku 
potichu i nahlas 

čtení s porozuměním 

 - čte text plynule a technicky správně  zvuková stránka jazyka 

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

- orientuje se v jednoduchém sdělení a reprodukuje 
jeho obsah 

věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova – výtah) 

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

práce s textem 

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

orientace v textu 

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

 

 - odpovídá na otázky v textu  reprodukce obsahu přiměřeně složitého sdělení 

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

- zdokonaluje se ve věcném naslouchání (soustředěné 
a aktivní) 

věcné naslouchání (soustředěné a aktivní, 
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při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 
pozornost 

zaznamenat slyšené) 

 - vyhledá požadované informace v textu  práce s textem 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace 
v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci 
v reklamě 

- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu reprodukce obsahu přiměřeně složitého sdělení 

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

- podstatné informace zaznamenává zaznamenat slyšené) 

- porovná obsah stručného textu se známými údaji  práce s textem 

- zaznamená si z daného sdělení podstatná fakta  zaznamenat slyšené) 

- přiměřeně věku upravuje text a funkčně používá barev 
při zápisu textu  

zaznamenat slyšené) 

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

- vede dialog dle základních komunikačních pravidel, 
telefonický rozhovor 

vedení dialogu, telefonického hovoru, vzkaz na 
záznamníku 

základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení 
a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího 
a posluchače, zdvořilé vystupování 

zážitkové čtení a naslouchání 

reprodukce textu 

- zanechá vzkaz na záznamníku vedení dialogu, telefonického hovoru, vzkaz na 
záznamníku 

základy techniky mluveného projevu 

- používá důležitá telefonní čísla (150, 155, 158)  znalost základních telefonních čísel první pomoci 

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

- vhodně používá slova, slovní spojení a své slovní 
zásoby ze spisovné a nespisovné češtiny podle 
komunikační situace 

mluvený projev 

zvuková stránka řeči 

krátké slohové útvary 

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

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

- ovládá základy techniky mluveného projevu (dýchání, 
tvoření hlasu, výslovnost, intonaci, přízvuk, pauzy, 
tempo) během různých situací 

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 

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

- píše správně po obsahové i formální stránce 
jednoduché žánry písemného projevu 

krátké slohové útvary 

ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty - adresa, blahopřání, pozdrav, oznámení, pozvánka, 
popis, pracovní postup, vyplňování jednoduchých 
tiskopisů 

ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo 

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

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

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

 

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

- sestaví osnovu vyprávění osnova vyprávění 

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

- vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 
s dodržením časové posloupnosti osnovy 

členění příběhu 

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

- hodnotí a zaznamená své pocity z četby nebo poslechu 
literárního díla 

zážitkové čtení a naslouchání 

reprodukce textu 

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

- přednáší vhodné literární texty zpaměti  
- reprodukuje text podle svých schopností  
- tvoří vlastní jednoduchý literární text na dané téma 

recitace básní 
vlastní literární tvorba 

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

- rozlišuje různé typy uměleckých textů čtení literárních textů 

druhy a žánry dětské literatury - dobrodružná 
literatura, pověsti, pohádky, bajky, říkanky 

literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, 
básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, 
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ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy 

- provede jednoduchý rozboru literárních textů - 
používá základní literární pojmy 

druhy a žánry dětské literatury - dobrodružná 
literatura, pověsti, pohádky, bajky, říkanky 

literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, 
básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, 

režisér; verš, rým, přirovnání 

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová  
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku  
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu  
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary 

- vyhledává a aktivně používá slova jednoznačná 
a mnohoznačná, protikladná (antonyma), souznačná 
(synonyma), souzvučná (homonyma),  
-třídí slova nadřazená, podřazená a souřadná  
-rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov  
-rozlišuje u slov citové zabarvení, odliší slova hanlivá 
a lichotivá 

slovo a jeho význam 
varianty českého jazyka 

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

- rozlišuje spisovná a nespisovná slova, nespisovná 
nahrazuje spisovnými 

varianty českého jazyka 

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

- rozpozná a označí části slova – kořen, předponu, 
příponovou část, koncovku  

stavba slova 

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

- píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách  
- doplní i/y do koncovek přísudků ve shodě 
s podmětem  

pravopis 

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

- definuje a určuje slovní druhy v textu  Tvarosloví 

- u podstatných jmen určuje mluvnické kategorie (pád, 
číslo, rod + životnost, vzory)  

- skloňuje pod. jména podle vzorů  
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- u určitých sloves určuje mluvnické kategorie (osoba, 
číslo, čas)  

- časuje slovesa ve všech časech  

- k infinitivu utvoří určité sloveso a naopak  

- v textu vyhledá a rozliší slovesné tvary jednoduché, 
složené a zvratné  

- odlišuje větu jednoduchou a souvětí  
- dokáže vhodně zaměnit větu jednoduchou v souvětí  
- u souvětí vyhledává určitá slovesa, spojovací výrazy 
a určuje podle toho počet vět v souvětí  
- naznačí stavbu souvětí pomocí větného vzorce  
- vyhledává základní skladební dvojice ve větě 
- rozliší podmět a přísudek 
- vyhledává základní skladební dvojice ve větě 
- v neúplné základní dvojici označuje základ věty  
 

skladba 
rozvíjející větné členy 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty  
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí  
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje 
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

- dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, řešení konfliktů, seberegulace v situaci nesouhlasu, jasná a respektující komunikace, vedení 
a organizování práce skupiny 

- rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 

- sestavení krátkých slohových útvarů (blahopřání, oznámení, pozvánka, popis, pracovní postup, vyplňování jednoduchých tiskopisů) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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- pravda nebo lež, čemu věřit? – diskuzní téma 

 

    

Český jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním 
a reprodukuje je podle jednoduché osnovy 
ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

- čte text s porozuměním potichu i nahlas čtení s porozuměním 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas 

- čte text plynule a technicky správně  věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova – výtah) 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 
ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním 
a reprodukuje je podle jednoduché osnovy 

- rozlišuje v textu podstatné a okrajové informace práce s textem 

reprodukce obsahu přiměřeně složitého sdělení 

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

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

- podstatné informace z textu zaznamenává zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) 

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

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

- vyhledá požadované informace v textu orientace v textu 

- rozliší úplné a neúplné sdělení  věcné naslouchání (soustředěné a aktivní, 
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ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je 

- reprodukuje obsah přiměřeného sdělení a pamatuje si 
z něho důležitá fakta 

reprodukce obsahu přiměřeně složitého sdělení 

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

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 
fakta 
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy 
a jejich vlastnosti 
rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 
pozornost 
tvoří otázky a odpovídá na ně 

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

- vede dialog, telefon. hovor  vedení dialogu, telefonického hovoru, vzkaz na 
záznamníku (základní komunikační pravidla – oslovení, 
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího 

- naslouchá soustředěně a aktivně věcné naslouchání (soustředěné a aktivní, 

- reaguje otázkami na slyšené sdělení vedení dialogu, telefonického hovoru, vzkaz na 
záznamníku (základní komunikační pravidla –  
oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 
mluvčího 

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

základy techniky mluveného projevu 

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

- vede dialog dle základních komunikačních pravidel, 
telefonický rozhovor 

mluvený projev 

vedení dialogu, telefonického hovoru, vzkaz na 
záznamníku (základní komunikační pravidla – oslovení, 
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího 

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

- rozpozná manipulaci v reklamě  reprodukce obsahu přiměřeně složitého sdělení 

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

- přiměřeně věku upravuje text a funkčně používá barev 
při zápisu textu  

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

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost vhodně 
používá slova, slovní spojení a své slovní zásoby ze 
spisovné a nespisovné češtiny podle komunikační 
situace  

zvuková stránka jazyka – mluvený projev 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru  
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace 

- ovládá základy techniky mluveného projevu (dýchání, 
tvoření hlasu, výslovnost, intonaci, přízvuk, pauzy, 
tempo) během různých situací 

mluvený projev 

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

- píše správně po obsahové i formální stránce 
jednoduché žánry písemného projevu  

krátké slohové útvary 

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

- sestaví osnovu vyprávění osnova vyprávění 

členění příběhu 

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

- vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 
s dodržením časové posloupnosti osnovy 

- adresa, blahopřání, pozdrav, oznámení, pozvánka, 
omluvenka, popis, pracovní postup, vyplňování 
jednoduchých tiskopisů, inzerát, zpráva, vypravování 

tvořivé činnosti – dramatizace, vlastní výtvarný 
doprovod 

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

- hodnotí a zaznamená své pocity z četby nebo poslechu 
literárního díla 
- přednáší vhodné literární texty zpaměti  
- reprodukuje text  

poslech literárních textů 

tvořivé činnosti – dramatizace, vlastní výtvarný 
doprovod 

zážitkové čtení a naslouchání 

čtení literárních textů 

recitace básní 

reprodukce textu 

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

- tvoří vlastní literární text na dané téma vlastní literární tvorba 

vlastní umělecká tvorba 

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

- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, 
básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, 
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ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy 

- provede jednoduchý rozboru literárních textů - 
používá základní literární pojmy 

literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, 
básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, 

ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše režisér; verš, rým, přirovnání 

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

- vyhledává v textu a aktivně používá slova jednoznačná 
a mnohoznačná, protikladná (antonyma), souznačná 
(synonyma), souzvučná (homonyma) 

slovo a jeho význam 

 -třídí slova nadřazená, podřazená a souřadná  slovo a jeho význam 

správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky -rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, 
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových 
skupin, 

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

- rozlišuje spisovná a nespisovná slova, nespisovná 
nahrazuje spisovnými 

zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, 
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových 
skupin, 

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

- rozpozná a označí části slova - kořen, předponu, 
příponovou část, koncovku 

stavba slova 

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

- píše správně i/y ve slovech po měkkých, tvrdých a 
obojetných souhláskách 

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

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

tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku 
s holým podmětem) 

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

- definuje a určuje slovní druhy v textu tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

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

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

- u podstatných jmen určuje mluvnické kategorie 
a napíše u nich správnou koncovku  

tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

- u určitých sloves určuje mluvnické kategorie – 
k infinitivu utvoří určité sloveso a naopak  

tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

- v textu vyhledá a rozliší slovesné tvary jednoduché, 
složené a zvratné  

tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

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

- doplní i/y do koncovek přísudků ve shodě 
s podmětem  

pravopis lexikální, základy morfologického (koncovky 
podstatných jmen a přídavných jmen 
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ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 

- u přídavných jmen určuje mluvnické kategorie 
a napíše u nich správnou koncovku  

tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

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

- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní 
skladební dvojice - změní vhodně větu jednoduchou v souvětí  

- u souvětí vyhledává určitá slovesa, spojovací výrazy 
a určuje podle toho počet vět v souvětí  

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

- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 
projevu je obměňuje 

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

- zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

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

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

změní větu jednoduchou v souvětí 

- naznačí stavbu souvětí pomocí větného vzorce  skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní 
skladební dvojice 

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

- vyhledává základní skladební dvojice ve větě podmět vyjádřený a nevyjádřený 
podmět rozvinutý a několikanásobný 

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

- rozliší podmět a přísudek 

- určí druh podmětu 

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

dramatizuje jednoduchý příběh vlastní umělecká tvorba 

seřadí slova podle abecedy seřadí slova podle abecedy Abeceda 

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 problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů 
vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; 
- specifické komunikační dovednosti (monologické formy– vstup do tématu „rétorika“) 
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- dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); 
- komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 

- tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Fungování a vliv médií ve společnosti 

- práce s médii různého druhu, korektnost 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Vnímání autora mediálních sdělení 

- skrytá manipulace, způsoby prezentace autorových vlastních názorů 

    

Český jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu a zdůvodní jejich užití 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 

vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 

ke svému komunikačnímu záměru 

- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 
- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

úvod do učiva slohu 

Zpráva 

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

- je schopen samostatného projevu 
- pracuje s tiskem  
- užívá jazykové prostředky typické pro jednotlivé 
útvary - přídavná jména, slovesa, přítomný čas 

Dopis 
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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 

- zhodnotí akce školy  
- píše výpisky, výtah, výběr důležitých informací, návod - 
jak se učit  

Popis 
Vypravování 
Oznámení 
Zpráva 

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 

porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 

představitele 

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

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

- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 
- reprodukuje přečtený text, interpretuje ho 
a rozpoznává jeho strukturu 
 

 

O literatuře 
základní literární druhy a žánry 
Próza a poezie 

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

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla 

a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

- Vysvětlí základní literární pojmy 
- Zná žánry lidové slovesnosti 

Lidová slovesnost 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla 

a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

- Zná autory bajek 
- Umí vysvětlit pojem bajka 
- Rozumí mravnímu ponaučení 

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

- Vysvětlí základní literární pojmy – báje, mýtus, epos 

- Čte s porozuměním 
- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je 

i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

Báje, mýty, eposy 

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového představení 

- rozumí pojmu pověst 
- zná základní autory a díla 
- čte s porozuměním 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového 

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

Pověst 
Pohádky lidové a autorské 

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty 
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování  

 

- interpretace textu 
- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 

názor doloží argumenty 
- zná základní literární pojmy 
- zná základní autory a díla humoristické literatury 
- čte s porozuměním 
- rozumí pojmu komiks, strip 
- ví, jak se postupuje při čtení komiksu 

dobrodružná literatura 
humoristická literatura 
komiks 

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla 
a vlastními slovy interpretuje smysl díla 
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování  

- rozliší druhy rýmu 
- zná básnické prostředky 
- na konkrétních ukázkách je schopen jejich určení 
- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a 

na základě osvojených znalostí základů literární 
teorie 

lyrika 
verš, rým, sloka 
básnická pojmenování 
lyricko-epické žánry 
forma a oblast básně 
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ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

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

- sám rýmuje 

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

- volně reprodukuje text 
- zvládá čtení dialogu  
- srovná rozdíl mezi románem a povídkou  

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

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

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

hlavní myšlenku 

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených znalostí základů 

literární teorie 

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

v oblasti literatury 

 

- rozliší nespis. a spis. projev 
- pracuje se spis. jazykem v hodinách - celoročně se  
- správně formuluje věty  
- pracuje se spis. jazykem v hodinách  
- rozliší další způsoby obohacování slovní zásoby  
- třídí slova do skupin (VS) 
 

mateřský a národní jazyk 
Nářečí 
práce s odbornou literaturou – příručky 
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ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 

tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

- rozvijí slovní zásobu  
- vyhledává a třídí informace  
- osvojí si základní mluvnické pojmy a zkratky  
- samostatně pracuje se slovníky a příručkami 
 

práce s odbornou literaturou – příručky 
SSČ, PČP, PMČ 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 

slovníky a příručkami 

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

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

Pravopis 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému písemnému projevu 

a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

- rozliší další způsoby obohacování slovní zásoby  
- třídí slova do skupin (VS) 
- cílevědomě vybírá dle stejných znaků  

tvorba slov, stavba slov 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí 

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

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

s podmětem 

- odůvodní pravopisné jevy  
- zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí 
- rozpozná ohebné a neohebné slovní druhy  
- systematicky třídí do skupin  

Skladba 
Tvarosloví 
rozvíjející větné členy 
pravopis 

- odůvodní pravopisné jevy  
- zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí 
- rozpozná ohebné a neohebné slovní druhy  
- systematicky třídí do skupin  
- kultivovaně se vyjadřuje celými větami  

Skladba 
Tvarosloví 
rozvíjející větné členy 
pravopis 
Skladba 
Tvarosloví 
rozvíjející větné členy 
zvláštnosti podst. jmen a příd. jmen, zájmen 
zvuková stránka jazyka 

- rozlišuje významové vztahy ve větě a souvětí 
- logicky uspořádává věty  
- zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí 
- rozpozná ohebné a neohebné slovní druhy  
- systematicky třídí do skupin  
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- kultivovaně se vyjadřuje celými větami  
- vyjadřuje se květnatými větami  
- rozvíjí větu holou  
- vyjadřuje se květnatými větami  
- chápe nadřazené a podřazené výrazy  
 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí 

- seznamuje se s novými příjmeními  
- pozná rozpor mezi číslem a počtem  
- skloňuje a třídí do druhů 
- odstraňuje nadměrné užívání zájmen 

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje 

podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní 

zájmena; časuje slovesa 

- seznamuje se s novými příjmeními  
- pozná rozpor mezi číslem a počtem  
- skloňuje a třídí do druhů 
- čte se správnou interpunkcí, důrazy, přízvuky 
a tempem  
- odliší spisovný a nespisovný projev 
- čte se správnou interpunkcí, důrazy, přízvuky 
a tempem  
- odliší spisovný a nespisovný projev 
- výrazně čte  
- klade důraz na artikulaci  
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ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje 
podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa 
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 

vhodných jazykových projevů podle komunikační 

situace 

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

- seznamuje se s novými příjmeními  
- pozná rozpor mezi číslem a počtem  
- skloňuje a třídí do druhů 
- čte se správnou interpunkcí, důrazy, přízvuky 
a tempem  
- odliší spisovný a nespisovný projev 
- čte se správnou interpunkcí, důrazy, přízvuky 
a tempem  
- odliší spisovný a nespisovný projev 
- výrazně čte  
- klade důraz na artikulaci  
 

Skladba 
Tvarosloví 
rozvíjející větné členy 
zvláštnosti podst. jmen a příd. jmen, zájmen 
zvuková stránka jazyka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

- cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; 
- organizace vlastního času, plánování učení a studia; 
- stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 

- redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; 
- 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; 
- pravidelnost mediální produkce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

- pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; 
- rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; 
- hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 

- příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); 
- principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); 
- příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 

- pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; 
- rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; 
- hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; 

- uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; 
- tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; 
- technologické možnosti a jejich omezení 
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Český jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-9-1-08 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 

- zestručňuje text  
- odlišuje podstatné informace od méně podstatných  

práce s textem – výtah, výpisky, citáty 

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 

- opatří si na úřadech materiál  
- orientuje se v tiskovinách  
- píše hůlkovým písmem  

úřední dopis 

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

- vyplní strukturovaný životopis, napíše vlastní životopis  životopis 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči  
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu 

- srovnává filmové verze s literárními předlohami  
- reprodukuje čtený text  

uměl. dílo 

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

- používá specifické jazykové prvky  vypravování 
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ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 

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

- popíše počítač, obraz, roční období, návody 
- zpracuje ch. osobnosti, přítele, sebe a literární 
postavy  

popis – předmět 
příroda, pracovní postup 
charakteristika 

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

- Zná literární pojmy 

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

- čte prozaické a poetické texty a určuje jejich 
charakteristické znaky 

Opakování literárních pojmů 
Próza a poezie 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 

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

- uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

Bible 
Starověká literatura 
Antické drama 

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

- interpretuje texty 

- uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

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

- uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

středověká literatura 
hrdinské eposy a romány 
legendy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

60 

Český jazyk 7. ročník  

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

- čte s porozuměním 
- zná autory a díla husitské doby 

- uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

literatura doby husitské 
Jan Hus 

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

- rozpoznává základní rysy výrazného individuálního 
stylu autor 

renesance a humanismus v české literatuře 
barokní literatura 
klasicismus 

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo  
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 

- rozpoznává základní rysy výrazného individuálního 
stylu autora 

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

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a 
na základě osvojených znalostí základů literární 
teorie 

fantasy literatura 
sci-fi 
limeriky 

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

- výrazně čte se znaménky na konci věty  

- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 
slova 

druhy vět podle postoje mluvčího 
přejatá slova 

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

- pozná slovesný způsob  tvarosloví – ohebné slovní druhy 

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

- nahrazuje věty J větami D a naopak  věty jednočlenné a dvojčlenné 

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

- člení slovní druhy, správně 
- skloňuje a časuje  
- rozliší rod činný a trpný u sloves  
- používá spisovné tvary  
- popíše význam a funkci sl. druhů 
- začleňuje do správné skupiny, chápe jinou stavbu 
slova  

tvarosloví – ohebné slovní druhy 
tvarosloví – neohebné slovní druhy 
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ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace  
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 
 

- určuje základní a rozvíjející větné členy  
- tvoří smysluplné a rozvité věty  
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě jednoduché i v souvětí  
- dokáže tvořit VV z větných členů a naopak  
- hledá vztahy a okolnosti vyjádřené větami vedlejšími 

skladba 
vedlejší věty 
souvětí podřadné 

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 

- odvozuje, skládá 
- rozliší slovo přejaté - pracuje se slovníky  

způsob tvoření slov 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 

- redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; 
- 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; 

- pravidelnost mediální produkce 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

- pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; 
- rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; 

- hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 

- příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); 
- principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); 

- příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro 
dospívající) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 

- uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; 
- tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; 

- technologické možnosti a jejich omezení 

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

- rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; 
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- místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; 
- naši sousedé v Evropě; 
- život dětí v jiných zemích; 

- lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); 
- cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; 
- specifické komunikační dovednosti (monologické formy – vstup do tématu „rétorika“) 
- dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); 

- komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) 

 

    

Český jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

- jmenuje charakteristické vlastnosti lidí, které zná  Charakteristika 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci  
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu 

- tvoří urgenci, reklamaci, výpověď – zná hranice 
estetického chování  

spolupráce s institucemi 
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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 

- citlivě se vyjadřuje o svém okolí, v próze použije 
básnické výraz. prostředky  
- používá správně odborné terminologie a složitých 
souvětí 
- zvládá grafickou úpravu textu  

subjektivní líčení 

odborný text 

výklad 

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

- zamýšlí se nad současným světem a jeho problémy  úvaha 

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 

- zpracování příspěvku do médií  publicistika a zpravodajství 

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

- tříbí si vkus (co sledovat, co ne) 

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

- dbá na spisovnou výslovnost na veřejnosti publicistika a zpravodajství 

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

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele 
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

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

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

- uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

Opakování literárních druhů a žánrů 
Osvícenství 
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ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování 
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty 

- uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

- vysvětlí pojem národního obrození 
- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a 

na základě osvojených znalostí základů literární 
teorie 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 
názor doloží argumenty 

Národní obrození 
Světový romantismus 
Světový realismus 
Český realismus 
Naturalismus 
Literatura přelomu 19. a 20. století 
Česká moderna a buřiči 
Meziválečná literatura 

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

- rozliší členitost vět, zná funkci základních vět. členů věty jednočlenné a dvojčlenné 

věta jednoduchá 

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 

vhodných jazykových projevů podle komunikační 

situace 

- jmenuje typy záporů a změny významem na kladné 
pomocí dvojího záporu  

zápor 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě a v souvětí 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí 

 

- chápe nadřazenost vět hlavních a doplňující úlohu vět 
vedlejších  
- pozná počet vět na základě základních větných členů 
- jmenuje všechny typy poměrů mezi členy 
několikanásobnými  
- na základě zkušeností rozlišuje SS a SP 
- kreslí grafy souvětí  

souvětí 
stavba věty jednoduché 
vztahy mezi větnými členy 
souvětí podřadné a souřadné 
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ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 

slova  

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 

zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazémech  

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 

slovníky a příručkami 

- rozlišuje jednotlivé způsoby obohacování slovní zásoby 
a určuje části slova 
- rozpoznává přenesená pojmenování  
- pracuje se slovníky 
- skloňuje jména řecká, ital., angl., ruská  
- spisovně vyslovuje česká i cizí slova 

tvorba slov 
slova přejatá 
tvorba slov 
 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 

tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

- rozliší činnost jednorázovou a opakovanou  slovesný vid 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu a zdůvodní jejich užití 

- používá jazyk dle situace – spisovný, hovorový, nářečí  obecné poučení o jazyce 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí 

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

pravopis 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 

- příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); 
- principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); 
- příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro 
dospívající) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Vnímání autora mediálních sdělení 

- identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; 
- výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; 
- prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 
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- redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; 
- 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; 
- pravidelnost mediální produkce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); 
- cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; 
- specifické komunikační dovednosti (monologické formy– vstup do tématu „rétorika“) 
- dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); 
- komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) 
- efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; 
- pravda, lež a předstírání v komunikaci 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 

- uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; 
- tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; 
- technologické možnosti a jejich omezení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

- pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; 
- rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; 
- hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; 

    

Český jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování 
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; 
popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví 
podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané 
téma 

- určí cíl, funkci a styl vybraných textů  
- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel 

základní funkční styly 
procvičování jednotlivých sloh. postupů 

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 

- užívá poznatků o jazyce a gramatice ke správnému 
písemnému projevu  

procvičování jednotlivých sloh. postupů 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci  
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru  
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

- prakticky předvede – telefon, záznamník, 
představování  

mluvené projevy 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 
a komunikační záměr partnera v hovoru 

- rozlišuje fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 
pomoví vhodných otázek nebo porovnáváním 
s dostupnými informačními zdroji 

procvičování jednotlivých sloh. postupů 
 

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

- při praktickém cvičení se zaměří na typické znaky 
jednotlivých slohových postupů  
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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 

- člení texty - graficky  
- ovládá pravopisné jevy  

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 

- 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 

shrnutí o slohu 

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

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

vyprávění – líčení 

popis – charakteristika 

výklad, úvaha, proslov 

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 

- 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  

mediální vkus 

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

- beseduje na téma „Co čteš, co sleduješ a proč?" 
- řekne svůj názor  
- chápe roli mluvčího a posluchače 

anketa, debata 
interview 
mediální vkus 
anketa, debata 
mluvené projevy 

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

- rozpoznává manipulativní komunikaci a zaujímá k ní 
kritický postoj 
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ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných 
situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk 

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 

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

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

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

- zorganizuje veřejnou diskusi 
- připraví poutavý rozhovor  
- předvádí mluvený projev na veřejnosti 

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

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

základní literární druhy a žánry 
pojmy literární výchovy 
světová literatura 2. poloviny 20. století 
Česká literatura 1945-1948 
Česká literatura 1948 – polovina 50. let 
Česká literatura 2. poloviny 50. let a 60. let 
Česká literatura 70. a 80. let 
Literatura po roce 1989 
Sci-fi 
Fantasy 
tvorba vlastního literárního textu 
práce s katalogy a informačními zdroji 
vlastní četba – čtenářský deník 

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

- uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře  
- vysvětlí termín novela  

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

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

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

- rozpoznává základní rysy výrazného individuálního 
stylu autora  
- posoudí slovní zásobu autorů 

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

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

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

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na 
základě osvojených znalostí základů literární teorie  

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

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 
doloží argumenty  

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

- vyhledává informace v různých typech katalogů, 
v knihovně i v dalších informačních zdrojích  

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

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování 
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Český jazyk 9. ročník  

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

- přečte vytipovaná díla a zpracuje v Lit. Deníku 

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

- definuje liter. pojmy  
- má názory na totalitní režim, na umělecké dílo 
- zájem o tvorbu divadelní (Havel)  

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

- vyjádří ZSD všemi slovními druhy 
- dokáže hledat počet valencí slovesa  
- určí mluvnické významy sloves  

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí  
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí 

- tvoří rozvité věty 
- popíše vztahy mezi členy několikanásobnými  
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě jednoduché i v souvětí  
- použije tuto možnost ve slohových pracích 
a mluveném projevu 
- manipuluje s přívlastky – shodný a neshod.  

základní typy přísudku ve stavbě věty jednoduché 
valence 
tvarosloví 

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

- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov 
a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci  
- určuje mluv. kategorie všech sl. druhů  

rozvíjející větné členy 
zvláštnosti větné stavby - odchylky 
významové poměry 
rozvíjející větné členy 
pořádek slov v české větě 

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

- vyjadřuje se spisovně  tvarosloví 

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

- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování.  
- jmenuje všechny typy rozšiřování sl. zásoby  

zvuková stránka jazyka 
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Český jazyk 9. ročník  

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

- pracuje se slovníky – s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky 
a příručkami 

obohacování slovní zásoby 
rozvrstvení českého národního jazyka 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova 
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 

- spisovně se vyjadřuje  
- odstraňuje nedostatky (tempo, hlasitost, váhání, 
formulace)  

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

- dodržuje interpunkci  zvuková stránka jazyka 

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

- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova  pravopis 

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

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 
a zdůvodní jejich užití  

zvuková stránka jazyka 

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

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

rozvrstvení českého národního jazyka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); 
- cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; 
- specifické komunikační dovednosti (monologické formy – vstup do tématu „rétorika“) 
- dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); 
- komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) 
- efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; 

- pravda, lež a předstírání v komunikaci 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 

- příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); 
- principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

72 

Český jazyk 9. ročník  

- příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro 
dospívající) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

- pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; 
- rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; 
- hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); 
- hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; 
- chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; 

- identifikování základních orientačních prvků v textu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 

- redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; 
- 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; 
- pravidelnost mediální produkce 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 

- uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; 
- tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; 
- technologické možnosti a jejich omezení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Vnímání autora mediálních sdělení 

- identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; 
- výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; 

- prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu 

 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     
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5.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 3 3 3 3 3 4 4 23 

   Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu      Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: 3. -5. ročník 
Vyučovací předmět Anglický jazyk je realizován ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Anglický jazyk je základem pro dorozumívání se žáků nejen v Evropě, ale i na celém světě. Je jedním 
z oficiálních jazyků všech organizací v globálním měřítku. Anglický jazyk značnou měrou přispívá 
k objevování a chápání mnoha skutečností. Proniká do spousty oblastí běžného života dětí. Bez znalosti 
anglického jazyka by se žáci jen obtížně orientovali v zájmových oblastech, zejména při práci na PC, 
v populární hudbě, v oblasti filmu, a mnoha dalších.  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni: 

 Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,  
vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem předmětu je vytvořit receptivní, produktivní a interaktivní řečové 
dovednosti blížící se úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEF).  

Osvojování cizího jazyka vede ke snížení jazykové bariéry a umožňuje chápání a objevování skutečností, 
které jsou za hranicí zprostředkovanou mateřským jazykem. Předmět představuje odlišnosti ve způsobu 
života lidí jiných zemí, jejich odlišné tradice a umožní poznávat a zároveň porovnávat kulturní jinakost a učit 
se toleranci.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení na 1. stupni: 
Předmět Anglický jazyk se na 1. stupni základní školy vyučuje jako samostatný předmět od třetího 

do pátého ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Výuka je realizována ve skupinách v rámci jednotlivých 
ročníků s maximálním počtem 15 žáků v jedné skupině. Výuka probíhá formou vyučovací hodiny většinou ve 
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Název předmětu Anglický jazyk 

třídách, případně v počítačové učebně. Vyučována je britská angličtina, žáci jsou však průběžně seznamováni 
také s výrazy americké angličtiny.  

Hlavním cílem předmětu Anglický jazyk na 1. stupni je vytvoření kladného vztahu k tomuto předmětu 
a získání zájmu pro jeho hlubší a soustavné studium.  

Důraz je kladen na schopnost žáků dorozumět se v anglickém jazyce v běžných každodenních situacích. 
Žákům je poskytnuta dostatečná slovní zásoba a konverzační fráze k tomu, aby byli schopni reagovat v tomto 
jazyce přiměřeně svému věku a jednoduchým způsobem pohovořili na jednoduchá témata. Žákům je také 
poskytováno množství jednoduchých textů sloužících nejen ke čtení, ale i k vybudování poslechových 
dovedností. Důraz je také kladen na to, aby byli žáci schopni napsat jednoduchá sdělení na dané téma 
a vyplnit jednoduché formuláře.  

Anglický jazyk doplňuje i ostatní předměty, čímž vznikají mezipředmětové vztahy. Je spjat zejména 
s dramatickou výchovou, hudební výchovou, vlastivědou, čtením a psaním.  

Žáci poznávají kultury zemí příslušné jazykové oblasti, učí se vzájemnému porozumění mezi lidmi, 
respektu a toleranci k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.  

 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu na 2. stupni: 

Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 2. stupně. 
Základním cílem předmětu je poskytnout žákům takové jazykové dovednosti, které jim umožní porozumět 
mluvenému i psanému projevu na úrovni A1-A2 a dále použít jazyk pro ústní i písemnou komunikaci na 
úrovni A1-A2. (Úroveň je popsána podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEF)).  

Obsah výuky tvoří komplexní celek s rovnováhou teoretické a praktické stránky jazyka. Gramatika je 
vyučována společně se slovní zásobou, fonetikou, spolu dohromady s receptivními a produktivními 
jazykovými dovednostmi, praktickým použitím, kulturou a komunikační stránkou jazyka. V 6. a 7. ročníku je 
větší pozornost věnována osvojování gramatických struktur a nezbytné slovní zásoby. V 8. a 9. ročníku 
dochází k větší produkci samotného jazyka.  

Vyučovací předmět Anglický jazyk je na 2. stupni dotován 3 hodinami týdně pro 6. a 7. ročník 
a 4 hodinami týdně pro 8. a 9. ročník. Výuka anglického jazyka na 2. stupni probíhá v jazykové učebně. 
Vyučována je britská angličtina s příležitostným nahlédnutím do americké angličtiny (zejména v oblasti 
slovní zásoby a výslovnosti).  

Charakter předmětu vyžaduje vytvoření podnětného prostředí a využití různorodých didaktických 
pomůcek a metod. Prostor pro seberealizaci žáků je vhodné tvořit pravidelně během výuky a dále nad rámec 
výuky během školních a mezinárodních projektů.  
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Název předmětu Anglický jazyk 

Integrace předmětů • Cizí jazyk 

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

Kompetence k učení: 
- vedeme žáky k pochopení důležitosti znalosti cizího jazyku 
- kombinujeme vhodné metody a strategie učení 
- žáky vedeme k osvojování základních jazykových pojmů 

Kompetence k řešení problémů: 
- vyhledáváme informace vhodné k řešení problému, nacházíme jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využíváme získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 

Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky ke schopnosti vyjádřit své názory, pocity a myšlenky v cizím jazyce 
- vybízíme k využívání neverbální komunikace  
- procvičujeme schopnost žáků porozumět sdělení z různých typů textů a záznamů a obrazových materiálů 
- vedeme žáky k samostatnému projevu 
- podporujeme u žáků schopnost vyjádřit své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu 
- vybízíme k využívání verbální i neverbální komunikace 

Kompetence sociální a personální: 
- učíme žáky pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností  
- navozujeme vytváření příjemné a tvořivé atmosféry v týmu 

Kompetence občanské: 
- vedeme žáky k uznávání tradic a hodnot cizího národa  
- podporujeme pozitivní vztah k životnímu prostředí 

Kompetence pracovní: 
- učíme žáky pracovat systematicky, soustředěně a samostatně  
- podporujeme využívání znalostí a zkušeností pro celoživotní vzdělávání 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Od 3. do 9. ročníku škola organizuje výuku anglického jazyka. 
Početnější třídy dělíme na paralelní skupiny. 

    

Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
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• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

- pozdraví a rozloučí se pozdravy, poděkování 

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 

- poprosí a poděkuje jednoduché pokyny a příkazy během vyučovací 
jednotky 

 - představí se  představování se 

 - provádí jednoduché dialogy  jednoduché dialogy 

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

- používá slovní zásobu z tematických okruhů vyjádření souhlasu a nesouhlasu 

jednoduché věty a otázky 

tematické okruhy slovní zásoby dle učebnice (např.: 
rodina, jídlo, potraviny, tradice a zvyky) 

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

- rozlišuje základní gramatické struktury jednoduché věty a otázky 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

jednoduchá gramatika dle učebnice 

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

základní pravidla výslovnosti slov 

množné číslo podstatných jmen 

člen určitý, neurčitý 

zájmena osobní 

číslovky základní 

sloveso to have 

vazba there is/ there are 
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věta jednoduchá 

 - pojmenuje jednoduché známé předměty  tematické okruhy slovní zásoby dle učebnice (např.: 
rodina, jídlo, potraviny, tradice a zvyky) 

 - říká z paměti říkanky  říkanky, básničky, písničky 

 - zpívá jednoduché písně  říkanky, básničky, písničky 

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 

- reaguje na jednoduchý projev vyučujícího reakce na jednoduché pokyny během vyučovací 
jednotky 

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

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 

- porozumí vyslechnutému sdělení s vizuální oporou poslech a porozumění ukázky rodilého mluvčího 
s vizuální oporou 

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

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

- čte s porozuměním dialog doplněný obrázky čtení a porozumění jednoduchého dialogu 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

- přeloží jednoduché věty čtení a porozumění jednoduchého dialogu 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové 
a vizuální předlohy 

- napíše jednoduché osobní věty psaní jednoduchých vět s použitím jednoduché 
gramatiky dle učebnice a slovní zásoby z tematických 
okruhů 

    

Anglický jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
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• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje  

- rozeznává a reaguje na základní pokyny jednoduché pokyny během vyučovací jednotky 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk 

- formuluje otázky, odpovědi jednoduché věty a otázky 

jednoduché dialogy 

Omluva 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 

běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

- říká zpaměti jednoduché básně  říkanky, písničky 

- zpívá jednoduché písně  říkanky, písničky 

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

- používá slovní zásobu z tematických okruhů tematické okruhy slovní zásoby dle učebnice (např.: 
volný čas a zájmová činnost, lidské tělo, čas – hodiny, 
dny v týdnu, měsíce v roce, nákupy, počasí, roční 
období, svátky) 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat a podobné otázky 

pokládá 

- zadává pokyny ostatním  
- zvládá pořádek slov ve větě  

jednoduché věty a otázky 
jednoduchá gramatika dle učebnice 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů - vede jednoduchý dialog  jednoduché dialogy 
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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 

- rozlišuje základní gramatické struktury jednoduchá gramatika dle učebnice 

přídavná jména základní 

zájmena osobní, přivlastňovací 

číslovky základní 

základní předložky místa a času 

sloveso to be, can 

plnovýznamová slovesa v přítomném prostém čase 

tvorba otázky a záporu 

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

- reaguje na projev vyučujícího  reakce na pokyny během vyučovací jednotky 

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

- porozumí vyslechnutému sdělení s vizuální oporou poslech a porozumění ukázky rodilého mluvčího 
s vizuální oporou 

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

- přiřadí tvar slova či slovního spojení v psané i mluvené 
formě 
- čte s porozuměním jednoduchý a krátký text, dialog 
doplněný obrázky  
- přeloží jednoduché věty  

psaná a mluvená forma slovní zásoby 

rozlišení základních fonetických znaků 

čtení a porozumění jednoduchého textu (např. 
komiks) 

čtení a porozumění jednoduchého textu (např. 
komiks) 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, 

- tvoří a napíše jednoduché věty psaní jednoduchých vět s použitím jednoduché 
gramatiky dle učebnice a slovní zásoby z tematických 
okruhů 

blahopřání, pohlednice 
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rodině, činnostech a událostech z oblasti svých 
zájmů a každodenního života 

psaní jednoduchého popisu 

psaní letáku 

psaní pozvánky 

množné číslo podstatných jmen 

    

Anglický jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

- rozeznává a reaguje na pokyny pokyny během vyučovací jednotky 

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

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje - formuluje otázky, odpovědi věty a otázky 

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

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů - zopakuje a použije v dialogu slova a slovní spojení 
z tematických okruhů  

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

- říká zpaměti jednoduché básně  
- zpívá jednoduché písně  
- používá slovní zásobu z tematických okruhů  

říkanky, písničky 
tematické okruhy slovní zásoby dle učebnice (např.: 
domov, škola a vyučovací předměty, město a venkov, 
povolání, oblékání, příroda, tradice a zvyky, základní 
důležité zeměpisné údaje, děti a mládež v různých 
zemích Evropy) 

CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na 
jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu) 
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

- zadává pokyny ostatním věty a otázky 

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

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

- orientuje se ve větném slovosledu základní gramatika dle učebnice 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů - vede dialog Dialogy 

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

- rozlišuje základní gramatické struktury základní gramatika dle učebnice 

přídavná jména přivlastňovací 

zájmena tázací, ukazovací 

číslovky řadové 

základní předložky místa a času 

sloveso to be 

plnovýznamová slovesa v přítomném prostém 
a průběhovém čase 

rozkazovací způsob sloves 

otázky s who/what/when/where/how/why 
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CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

- reaguje na projev vyučujícího a rozumí jeho pokynům reakce na pokyny během vyučovací jednotky 

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 

- porozumí vyslechnutému sdělení s vizuální oporou poslech a porozumění ukázky rodilého mluvčího 
s vizuální oporou 

je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka - přiřadí tvar slova či slovního spojení či větu v psané 
i mluvené formě 

psaná a mluvená forma slovní zásoby 

rozlišení základních fonetických znaků 

CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se 
v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li 
k dispozici vizuální oporu) 

- rozumí známým slovům a jednoduchým větám se 
vztahem k osvojovaným tématům 

rozlišení základních fonetických znaků 

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

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických 
materiálů (poslechové materiály) a využívá je při své 
práci 

rozlišení základních fonetických znaků 

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

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

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

- orientuje se v krátkých textech, které jsou doplněny 
obrázky  

čtení a porozumění textu (např. pohádky) 
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CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk - přeloží krátké věty čtení a porozumění textu (např. pohádky) 

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

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 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 

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

- z jednoduchého textu zjistí potřebné informace 
a vytvoří odpověď na otázku 

porozumění jednoduchým nápisům 

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

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk 
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických 
materiálů (časopisy, obrazové) a využívá je při své práci 

orientace v jízdním řádu 
porozumění jednoduchému návodu 

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 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 

- tvoří a napíše krátké věty  
- tvoří správnou skladbu slov ve větě  
- sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché 
písemné sdělení a krátký text a odpověď na sdělení, 

psaní jednoduchých vět s použitím jednoduché 
gramatiky dle učebnice a slovní zásoby z tematických 
okruhů 
doplnění jednoduchých formulářů 
psaní neformálních dopisů, e-mailů, sms, vzkazů, 
blahopřání, pohlednic 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře - vyplní osobní údaje do jednoduchého formuláře doplnění jednoduchých formulářů 

 - reprodukuje písemně obsah přiměřeně obtížného 
textu a jednoduché konverzace  

tvorba jednoduchých plakátů 

 - obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu  pravopis osvojených slov a tvarů 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

- žáci se učí kooperovat při sestavování různých scének v cizím jazyce, dialogů a při hraní her nejen na rozvoj slovní zásoby 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

- děti a mládež v různých zemích Evropy a možnost komunikace s nimi prostřednictvím cizího jazyka 

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

- tradice a zvyky 

    

Anglický jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Anglický jazyk 6. ročník  

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se 
týkají jeho osoby 
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se 
týkají jeho osoby 
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se týkají osvojených tematických okruhů 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

- představí se, řekne odkud pochází, zapojí se do krátké 
konverzace, poprosí, omluví se a poděkuje 
- prokáže, že rozumí pokynům učitele 

pozdravy: představování, přivítání, rozloučení, 
omluva, poděkování 
pozdravy: představování, přivítání, rozloučení, 
omluva, poděkování 

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

- na příkladu předvede práci s dvojjazyčným 
i výkladovým slovníkem 

pozdravy: představování, přivítání, rozloučení, 
omluva, poděkování 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně 

- používá slovní zásobu zvířata, pracuje s příběhem 
a odpovídá na poležené otázky k textu 

slovní zásoba – zvířata 
 

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

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

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně 

- rozšiřuje si slovní zásobu 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se týkají osvojených tematických okruhů 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
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Anglický jazyk 6. ročník  

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

- na příkladu prokáže, že rozumí fonetickým symbolům 
a je schopen vyslovit jednotlivé fonetické zvuky dle 
svých možností 

Fonetika 
 

- slovní zásobu je schopen správně foneticky  

- vysvětlí, jak se tvoří řadové číslovky  řadové číslovky, přítomný čas prostý a průběhový 

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

- vysvětlí, jak se tvoří věty v přítomném čase prostém 
a průběhovém, uvede příklady 

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

- samostatně hovoří o své rodině, volném čase a dalších 
tématech 

rodina, přátelé, škola a volný čas 

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

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

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

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

- napíše krátké, gramaticky správné texty, porozumí 
jednoduchým textům v učebnici, gramatické jevy 
aplikuje v konverzaci 

gramatické struktury: stupňování přídavných jmen, 
množné číslo, přítomný čas prostý a průběhový, 
minulý čas prostý 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - vytváří věty v minulém čase prostém minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa 

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

- přečte a porozumí textům v minulém čase prostém a 
dále s nimi pracovat 

minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - vytvoří vlastní příběh v minulém čase prostém 
- používá pravidelná i nepravidelná slovesa  

minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa 

 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- porovnává věci pomocí stupňování přídavných jmen, 
je schopen používat slovní zásobu počasí a 
geografických názvů  

stupňování přídavných jmen, počasí, geografické 
názvy 
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Anglický jazyk 6. ročník  

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, 

která se týkají jeho osoby 

- vyjadřuje své budoucí plány pomocí vazby going to  
- vytvoří z přídavných jmen příslovce  
- používá slovní zásobu doprava a prázdniny  
- popíše svůj jídelníček, vyjmenuje některé druhy 
nádobí  

vazba going to, příslovce a přídavná jména, prázdniny 
jídlo, nádobí, příprava pokrmů, druhy potravin; 
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména; how 
much, how many? 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace 

- používá slovní zásobu jídlo  
- rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 
a podle toho použít gramaticky správné kvantifikátory a 
dotazy na množství  

jídlo, nádobí, příprava pokrmů, druhy potravin; 
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména; how 
much, how many? 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- komunikace v různých situacích 

    

Anglický jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 - prokáže znalost přítomného času prostého 
a průběhového; dokáže popsat činnosti, které dělá; je 
schopen odpovídat na základní Wh otázky  

přítomný čas prostý a průběhový 

- dokáže se představit, vyjádřit své zájmy přítomný čas prostý a průběhový 
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Anglický jazyk 7. ročník  

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se 
týkají jeho osoby 
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

pro vyjádření budoucnosti použije will i vazbu going to; 
je schopen popsat své plány do budoucna  
- používá slovní zásobu vesmír a místa  
- nabídne pomoc a vyjádřit svůj záměr  
- kombinuje minulý čas prostý a minulý čas průběhový, 
v obou časech vypráví příběh, který vymyslí  
- vyjmenuje vybavení domu a bytu  
- používá slovní zásobou živelné pohromy  
-vysvětlí použití určitého a neurčitého členu před 
podstatnými jmény městě  
- používá neurčitá zájmena  

budoucí časy, vesmír, místa 
minulý čas prostý a průběhový, dům a živelné 
pohromy 
určitý člen, neurčitá zájmena, ptaní se na cestu 

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

- zeptá se na cestu a popsat cestu podle mapky určitý člen, neurčitá zájmena, ptaní se na cestu 

- hovoří  o hlavním městě Velké Británie  Londýn: popis, charakteristika, kultura, známá místa, 
památky 

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

- získá z poslechu podstatné informace Londýn: popis, charakteristika, kultura, známá místa, 
památky 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace 

- stručně převypráví krátký text  
- porozumí jednoduchému textu z učebnice  

gramatické struktury: slovesné časy, určitý člen, 
neurčitý člen, přivlastňovací přídavná jména, zájmena, 
způsobová slovesa, číslovky 

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

- dorozumí se v běžných každodenních situacích gramatické struktury: slovesné časy, určitý člen, 
neurčitý člen, přivlastňovací přídavná jména, zájmena, 
způsobová slovesa, číslovky 

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

- vede jednoduchou konverzaci na dané téma 
- tvoří věty v předpřítomném čase a hovořit o svých 
životních zážitcích a zkušenostech  

klade spolužákům otázky v předpřítomném čase a sám 
odpovídat na otázky spolužáků  
Vyjádří, co by měl a neměl dělat, co by se mohlo stát, co 
musí a nesmí dělat  
- dokáže vytvořit i odmítnout návrh  

gramatické struktury: slovesné časy, určitý člen, 
neurčitý člen, přivlastňovací přídavná jména, zájmena, 
způsobová slovesa, číslovky 
předpřítomný čas prostý, zážitky a zkušenosti 
modální slovesa should, might, must, have to 
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Anglický jazyk 7. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

- multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- komunikace v různých situacích 

    

Anglický jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

- rozumí anglicky mluvenému slovu, odpovídat na 
dotazy, sám interpretovat text  

anglicky mluvící země: Velká Británie, USA, Kanada – 
reálie 

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

- vyhledá informace v jednoduchých autentických 
materiálech  

anglicky mluvící země: Velká Británie, USA, Kanada – 
reálie 

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

porozumí textům v učebnici a vyhledávat v nich 
informace  

gramatické struktury: předpřítomný čas, předložky 
místa, času, budoucí čas, příslovce, počitatelná 
a nepočitatelná podstatná jména, příčestí minulé, 
otázky, modální slovesa, trpný rod 
 

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

- vede jednoduchou komunikaci  

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

napíše gramaticky správné věty v různých časech  

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

- čte přiměřeně dlouhé texty  
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Anglický jazyk 8. ročník  

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

- vyjádří myšlenky písemného či ústního sdělení 

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných formálních i 

neformálních situacích 

- prokáže znalost daných časů  
- použije dané časy během komunikace se spolužáky i 
učitelem  

přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý 
a průběhový, předpřítomný čas prostý 
 

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

- čte zadané texty, pracovat s nimi a odpovídat na 
otázky (elementární chyby jsou tolerovány, když 
nenaruší smysl sdělení) 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

- popíše, z čeho jsou určité věci vyrobeny  
- popíše své oblečení i oblečení spolužáků; předvede 
konverzaci při nákupu oblečení  

materiály, oblečení, nakupování 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- vytvoří stručný popis knihy nebo filmu, který viděl  oblíbená kniha, film 

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

- napíše jednoduché texty o sobě, rodině, volném čase a 
dalších tématech 

psaní kratšího slohového útvaru 
 

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

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - písemně reaguje na písemné sdělení 

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

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - vyplní o sobě základní informace do formuláře  

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - použije vedlejší věty vztažné  vztažné věty, u doktora, části těla, zdraví a stravovací 
návyky CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního života 
- popíše zdravotní problém, předvede rozhovor u 
lékaře  

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - vyjádří souhlas i nesouhlas  

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

- popíše scénu pomocí slovesa + -ing tvaru  slovesa a -ing tvary; přídavná jména končící na -ed      
a -ing; objednávání jídla 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - zvolí  vhodný tvar přídavných jmen  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

91 

Anglický jazyk 8. ročník  

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

- ví, jak si objednat jídlo v restauraci, předvede 
ukázkový rozhovor  

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - použije trpný rod ve všech časech, tvořit vedlejší věty 
časové a podmínkové věty prvního typu  

trpný rod, vedlejší věty časové, podmínkové věty 
prvního typu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- komunikace v různých situacích 

    

Anglický jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

- komunikuje za použití zmíněných časů  přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý 
a průběhový, předpřítomný čas, budoucí časy 

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

- čte texty obsahující dané struktury a odpovídat na 
položené otázky v daných časech 

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

- konverzuje na téma média a používat příslušnou slovní 
zásobu 
- diskutuje nad výhodami různých povolání a vysvětlit, 
proč by chtěl určité povolání vykonávat  
- volí během konverzace vhodná frázová slovesa  
- formuluje své požadavky  

Média a technologie, zaměstnání, frázová slovesa, 
požadavky 
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CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

- konverzuje na téma peníze a cestování  peníze a cestování 
 

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

- předvede během cvičení, jak si koupí jízdenku, 
předvede ukázkové konverzace během cestování na 
nádraží a na letišti  

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných formálních i 

neformálních situacích   

- předvede ukázkový telefonní hovor pro rezervaci 
jízdenky a ubytování  

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 

volném čase a dalších osvojovaných tématech 

- převede přímou řeč do nepřímé a naopak  přímá a nepřímá řeč 

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

- domluví si schůzku, předvede ukázkový telefonní 
hovor  

domlouvání schůzek, části města, kultura, problémy, 
sport a sportovní vybavení, popis vlastností lidí, pocity 
a nálady 
 CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; 

popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního 

života   

- hovoří o svém městě, kdy o něm podá základní 
informace a popíše nejvýznamnější místa  

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - popíše problém a navrhnout jeho řešení  

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

- konverzuje na téma sport 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; 

popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního 

života   

- popíše různými způsoby lidský charakter  

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - vytvoří podmínkové věty druhého typu  podmínkové věty druhého typu, vztažná zájmena, 
varovné nápisy 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - používá vztažná zájmena  

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - porozumí významu varovných nápisů 
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CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života   

- hovoří o tom, co by udělal nebo neudělal  
- vytvoří vedlejší větu  

plány: tvoření vedlejších vět příslovečných 

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

- rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích 
a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální 
opory, v textu vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi 
na otázky 

porozumění textu - slovní zásoba jednotlivých témat 

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

- rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě 
a konverzaci  

slovní zásoba: technologie a média, životní prostředí 
a příroda, život ve společnosti a její problémy, móda 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - porozumí přiměřeně obtížnému textu a interpretovat 
ho  

slovní zásoba: technologie a média, životní prostředí 
a příroda, život ve společnosti a její problémy, móda 

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

- napíše určený slohový útvar a vyjmenovat jeho 
formální náležitosti 

formální a neformální slohové útvary 

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

- vysvětlí rozdíl mezi formálním a neformálním textem, 
uvést příklady a popsat rozdíly v charakteristikách 
různých typů textů  

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - vyžádá jednoduchou informaci (sestaví a vyplní 
žádost)  

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

- sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se 
situací souvisejících se životem v rodině, škole 
a probíranými tematickými okruhy 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení - písemně gramaticky správně tvoří a obměňuje 
jednoduché věty a krátké texty  
- stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného 
textu, promluvy i konverzace  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- komunikace v různých situacích 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 
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- význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     

5.3 Německý jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

         Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Německý jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň: 
Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Pro naše 

žáky je německý jazyk druhým povinným cizím jazykem, jehož výuka pomáhá snižovat jazykové bariéry, 
umožňuje poznávat rozdílnosti ve způsobu života  a kulturních tradic lidí z německy mluvících zemí. 
Tolerance a porozumění odlišnostem kultur a jazyků vytváří vhodné podmínky pro úspěšné zapojení se do 
mezinárodních projektů (jako např. Schülerwettbewerb – Begegnung mit Osteuropa) nebo pro vyhledání 
partnerské školy. Výuka poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, tzn. žáci se 
naučí komunikovat v němčině na úrovni A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).  

Výuka se soustředí na probuzení zájmu o studium německého jazyka a vytváření pozitivního vztahu 
k německy mluvícím zemím. Výsledný cíl, ke kterému výuka směřuje,  je vytvoření stabilního základu 
komunikativní kompetence. K jazykovým dovednostem patří nácvik fonetické stránky jazyka, nácvik 
poslechu s porozuměním, ústního vyjadřování, čtení s porozuměním a písemného projevu. Ve vyučování je 
vytvářena simulace běžných každodenních situací, na které se žáci učí v cizím jazyce reagovat. Situace 
a jazykové prostředky jsou přiměřené a přizpůsobené věku žáků. K úspěšné komunikaci v německém jazyce 
se žáci učí i základním gramatickým pravidlům a strukturám a také základům lexikálního principu pravopisu.  
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Název předmětu Německý jazyk 

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

Obsahové, časové a organizační vymezení: 
 Výuka německého jazyka probíhá v jednotlivých ročnících 2 vyučovací hodiny za týden. Výuka probíhá 
v jazykové učebně a částečně také v učebně informatiky. Důležitá  je ve výuce německého jazyka také dobře 
zvolená forma práce: samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, práce se slovníkem, práce na 
PC, hry, písničky, říkadla, krátkodobé a dlouhodobé projekty.  

K výuce využíváme závěsné gramatické tabule, CD přehrávač, zeměpisné mapy německy mluvících zemí, 
televizi s videem, závěsné tabule s tematickými okruhy, pracovní listy k tematickým okruhům, slovníky 
a internet.  

Vyučující se snaží navodit cizojazyčné prostředí ve vyučování (řízení hodiny v německém jazyce, texty 
a různé materiály z německých časopisů nebo např. audio-poslechy namluvené rodilým mluvčím).  

Německý jazyk je vyučován jako samostatný předmět v 7., 8. a 9. ročníku s týdenní dotací 2 vyučovacích 
hodin.  

Integrace předmětů • Další cizí jazyk 

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

Kompetence k učení: 
- vedeme žáky k pochopení významu schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život  
- vedeme žáky k samostatnému vyhledávání prostředků k odstraňování problémů při komunikaci (práce se 
slovníky, s internetem)  

Kompetence k řešení problémů: 
- umožňujeme žákům řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí  

Kompetence komunikativní: 
- dbáme u žáků na porozumění jednoduchému sdělení v německém jazyce  
- pomáháme žákům zformulovat jednoduché myšlenky německy  
- klademe důraz na porozumění promluvě i přiměřenému textu v německém jazyce  

Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky k samostatnosti a vytváření návyků vyžádat si pomoc nebo poskytnout radu  

Kompetence občanské: 
- vytváříme příležitosti k získávání představy o zvycích v německy mluvících zemích a porovnáváme je se 
zvyky našimi  

Kompetence pracovní: 
- vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčným slovníkem  
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Název předmětu Německý jazyk 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Od 7. do 9. ročníku škola organizuje pro všechny žáky německý jazyk 
Početnější třídy dělíme na paralelní skupiny. 

    

Německý jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

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 

- vyjmenuje německá slova, nebo jejich fonetickou 
podobu, se kterými se již ve svém životě setkal, porovná 
s anglickými tvary a jinými mezinárodními slovy, 
vyjmenuje 10 důvodů, proč se učit německy 
- vyslovuje písmena abecedy, porovná německá 
specifická písmena s českými, hláskuje slova  
- správně vyslovuje jednotlivé německé hlásky – modrá 
- změna, rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, 
souhlásek a dvojhlásek v jednoduchých slovech  

zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 
abeceda 
slovní zásoba –komunikační situace probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav 
a poděkování 
DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas 
a nesouhlas 

- pozdraví kamaráda, cizího člověka, vysvětlí rozdíl mezi 
tykáním a vykáním 

pozdravy a rozloučení se 

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav 
a poděkování 
DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas 
a nesouhlas 

- pozdraví ráno, večer, popřeje dobrou noc, rozloučí se 
- vysvětlí moderní trend vývoje současné němčiny – na 
příkladu vlivu jiných jazyků na pozdravy  

pozdravy a rozloučení se 
pokyny, fráze 
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DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

- rozumí jednoduchým informačním nápisům 
a orientačním pokynům 

pokyny, fráze 

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

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností 
a reaguje na ně 

pokyny, fráze 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů - zahraje ve dvojici nebo skupině krátkou scénku se 
správnými pozdravy  

pozdravy a rozloučení se 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

- osvojuje si postupně správné čtení jednoduchých slov 
a vět, používá základní fráze a jednoduché pokyny a 
reaguje na ně  

pokyny, fráze 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři   - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  pokyny, fráze 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat   
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení   

- počítá německy od 0-20,  čísla od 0-20 

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

- vyslovuje i napíše čísla správně  čísla od 0-20 

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

- napíše číslovky z poslechu  čísla od 0-20 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů - nadiktuje a zjistí telefonní číslo  čísla od 0-20 

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

- vyjmenuje a napíše dny v týdnu, určí jejich člen určitý, 
je schopen vytvořit logicky za sebou jdoucí řadu dní 
v týdnu, přeloží o němčiny věty dnes je.., včera byl…, 
zítra bude  

dny v týdnu, měsíce, rok, hodiny, svátky, roční období 
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DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů - vytvoří otázku – jaký je dnes den, co bylo včera a co 
bude zítra, sestaví dialog  

dny v týdnu, měsíce, rok, hodiny, svátky, roční období 

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

- vyslovuje se správným přízvukem jména, porovná 
jména česká a německá, zeptá se na jméno, představí 
se, časuje sloveso jmenovat se, být, rozliší jména dívčí 
a chlapecká  

jména, zvířata, příroda 

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

- pojmenuje základní barvy, vyjádří svou nejoblíbenější 
barvu, popíše barvu jednotlivých předmětů, přeloží do 
němčiny 10 podstatných jmen  

Barvy 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů - zeptá se na jméno, řekne jak se jmenuje, zeptá se na 
bydliště, řekne, kde bydlí, vyplní formulář s osobními 
údaji, rozumí německé zkratce PLZ, časuje sloveso přijít, 
odpovídá na jednoduché otázky, žák v textu vyhledává 
potřebnou informaci  

představení sebe a jiných osob 

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

- reaguje na situaci nového žáka ve třídě, vytvoří dialog  nový žák ve škole 

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 

- přeloží názvy německy mluvících zemí do němčiny, 
přiřadí města ke státům, užije zápor nein ve větě, časuje 
sloveso bydlet, pocházet odněkud  

Země a lidé 

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

- představí členy své rodiny, popíše rodinnou fotografii 
(užití výrazů vlevo, vpravo, uprostřed), klade 
jednoduché otázky o rodinných příslušnících, užívá 
přivlastňovací zájmena v 1.pádu, určí věk jednotlivých 
členů rodiny, správně používá w-otázky, porozumí 
krátkému textu, vyjádří, co kdo má rád, otázky 
zjišťovací  

moje rodina, domov 
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Německý jazyk 7. ročník  

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

- překládá a užívá ve větách protiklady (přídavná jména 
v přísudku): velký, malý, milý, drzý, tlustý, hubený, 
starý, mladý, rychlý, pomalý  
- používá člen určitý rodu mužského, ženského, 
středního  

protiklady 
jídlo 

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

- vypráví krátký příběh podle obrázků, vazba "von", 
přivlastňování jménům 

příběh 
oblékání 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů - zeptá se, kdy někdo přijde a jak dlouho zůstane, 
používá časové údaje, jednoduše popíše své kamarády 
a další osoby, vyjádří, co rád (nejraději) dělá, co má 
a nemá rád, předložka um v časových údajích, gern-am 
liebsten, nepřímý pořádek slov v oznamovací větě, 
časuje sloveso hrát  

moji přátelé, moje parta, moje zájmy 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk 

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

moji přátelé, moje parta, moje zájmy 

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

popíše svého domácího mazlíčka, charakterizuje ho, 
časuje slovesa mít, používá ho se 4. pádem, používá 
člen určitý ve 4. pádu  

můj domácí mazlíček 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů - používá zápor nicht, nein  zápor, volný čas, počasí, povolání 

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

- pojmenuje školní předměty, ptá se na předměty, zeptá 
se, jak se nazývají německy, jednoduše popíše věci, 
osoby a zvířata, posoudí správnost, přikáže někomu 
něco, užívá člen neurčitý, rozkazovací způsob – pokyny 
ve škole  

Škola 

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

orientuje se detailněji v reáliích Německa, popíše řeky, 
hory, města, jezera, sousední státy, významné 
osobnosti, události  

Německo 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

100 

Německý jazyk 7. ročník  

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

- vyhledává informace v různých zdrojích, porozumí 
jednoduchým větám  

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

hovoří o svých zálibách, časuje slovesa vztahující se 
k tématu, v přítomném čase, předložka am v časových 
údajích popíše koníčky svých kamarádů, popíše své 
činnosti během týdne, domluví si program na 
odpoledne, odmítne navržený program, napíše 
jednoduchý e-mail o sobě 

moje koníčky 

mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

- vede k porozumění sobě samému a druhým 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

- poskytuje žákům základní znalosti o různých kulturních skupinách žijících v evropské společnosti. 

    

Německý jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 - hovoří o svých koníčcích, popíše koníčky svých 
kamarádů, popisuje činnosti během týdne, domluví 
si telefonicky odpolední program, odmítne 
navržený program, napíše o sobě jednoduchý e-

opakování – moje hobby 
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Německý jazyk 8. ročník  

mail, časuje slovesa v přítomném čase, odpovídá na 
otázky o sobě  

 - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty, rozumí každodenním výrazům, zcela 
základním frázím a jednoduchým větám, rozumí 
jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje, 
používá dvojjazyčný slovník  

opakování – moje hobby 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů - vytvoří vlastní dialog, časuje sloveso mitmachen, 
vysvětlí gramatiku odlučitelné předpony a užije ji ve 
větě, vyjádří politování nad nezdarem, zapojuje se do 
rozhovoru 

telefonní rozhovor 

 - popíše části počítače, a činnosti s ním spojené, žák 
řekne, že někdo něco má nebo kupuje, sdělí, kdo 
fotografuje, hovoří o domácích mazlíčcích, napíše dopis 
o sobě, časuje sloveso mít, užívá 4. pád, člen určitý 
a neurčitý ve 4. pádě  

Počítač 

 - napíše jednoduchou pozvánku, popíše, kde se on nebo 
jeho přátelé nachází, zeptá se na přesný čas a odpoví na 
takovou otázku, počítá do sta a provádí další 
matematické úkony, určí roční období a měsíce, 
předložka in ve 3.pádě, množné číslo některých 
podstatných jmen, předložky im, um v časových údajích 

Kde, kdy a kolik? 

dopravní prostředky, obec 

 - vyjádří cíl cesty, koupí jízdenku, zajistí si ubytování, 
napíše jednoduchý pozdrav z dovolené, sdělí údaje 
o sobě v dotazníku, popíše, co si sbalí do kufru, vazba 
"ich möchte", předložky nach a in, časování slovesa jet, 
opakování  

o prázdninách 

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

- popíše svůj pokoj a dům, kde bydlí, vyjádří svá přání - 
vysněný pokoj, vypráví, co dělá během roku (roční 
období a měsíce) a porozumí krátkým textům, vytvoří 
rozhovory při činnostech ve škole, ovládá techniku 
poslechu s porozuměním, z gramatiky - užije ve větě 
přivlastňovací zájmena "náš", předložky ve 3 .a 4. pádě, 
otázka kde? a kam?, 4. pád podstatných jmen se členem 

doma 
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Německý jazyk 8. ročník  

určitým a neurčitým, užití sloves stát, postavit, ležet, 
položit, časování s odlučitelnými předponami 
a některých nepravidelných sloves v přítomném čase 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

- poskytuje žákům základní znalosti o různých kulturních skupinách žijících v evropské společnosti. 

    

Německý jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm požadovanou informaci 
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

- tvoří jednoduché oznamovací věty, otázky tázací 
a zjišťovací 

opakování - já a moje rodina, koníčky, reálie německy 
mluvících zemí, škola, moji přátelé, čas a počítač 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

- představí svou rodinu a přátele, koníčky, určí čas, 
popíše školní potřeby a součásti počítače, časuje 
jednoduchá slovesa, používá 1. a 4. pád 

opakování - já a moje rodina, koníčky, reálie německy 
mluvících zemí, škola, moji přátelé, čas a počítač 
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Německý jazyk 9. ročník  

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

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům   
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně 
složitější texty, rozumí každodenním výrazům, 
složitějším frázím a větám, rozumí pokynům a reaguje 
na ně, používá dvojjazyčný slovník  

opakování - já a moje rodina, koníčky, reálie německy 
mluvících zemí, škola, moji přátelé, čas a počítač 

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

- popisuje v jednoduchých větách dům a pokoje, vyjádří 
své přání, jak by měl vypadat jeho vysněný pokoj, čte 
krátké texty s porozuměním 

u nás – doma, dům, bydlení, vysněný pokoj, popis 
pokoje, roční období 
 

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

- popisuje činnosti, které dělá během roku, aktivně 
používá předložky se 3.a 4. pádem, člen určitý 
a neurčitý ve všech 4. pádech, slovesa stehen, stellen, 
legen, liegen, přivlastňovací zájmena 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
 

- zeptá se na směr cesty, odpoví na stejnou otázku, 
jednoduše popíše cestu a způsob, jakým se dotyčný 
dostane na požadované místo, přijme a odmítne 
pozvání 

Jak se dostanu…? Orientace v budově, městě 
a pozvání do kina 

Škola, učení, školský systém ČR a německy mluvících 
zemí 

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

- vypráví o průběhu svého dne, charakterizuje své 
povinnosti, pracuje s časovými údaji v průběhu dne 

můj den, reportérské otázky, v supermarketu – 
nákupy 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

- používá číslovky větší než 100, mluví o svém jídelníčku, 
vytváří otázky pro interview se spolužákem 

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

- časuje sloveso helfen a essen  

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů - vytváří rozhovory mezi prodavačem a zákazníkem při 
nakupování, 3.pád podstatných jmen užije ve větě a 
vysvětlí jeho význam, další množná čísla podstatných 
jmen  

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

-vytváří pozvánku na oslavu  Vánoce a jejich zvyky v německy mluvících zemích 
a v ČR, jídlo, oslava, pozvánka 
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Německý jazyk 9. ročník  

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

- popíše svůj týdenní program, podá informace o své 
škole, pracuje s rozvrhem hodin, domluví si schůzku, 
popíše, co se smí a nesmí ve škole dělat, vytváří 
rozhovory ve škole a o škole 

můj týden, moje škola, rozvrh hodin, schůzka, cesta 
do Berlína 

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

Blahopřání, pravidla slušného chování, dárky, důležité 
životní události 

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

- časuje a užívá ve větě způsobová slovesa können 
a dürfen, pracuje s časovými údaji  

můj týden, moje škola, rozvrh hodin, schůzka, cesta 
do Berlína 

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

- vytváří věty s neurčitým podmětem "man", popíše 
cestu do Berlína  

můj týden, moje škola, rozvrh hodin, schůzka, cesta 
do Berlína 

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

vytvoří blahopřání pro různé příležitosti  blahopřání, pravidla slušného chování, dárky, důležité 
životní události 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů dramatizuje scénku na téma vhodné a nevhodné 
chování  

Blahopřání, pravidla slušného chování, dárky, důležité 
životní události 

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

- popíše části těla a vyjádří, co ho bolí, domluví se 
u lékařky, tvoří dialog na téma návštěva lékaře, 
nakupování 

u lékaře – lidské tělo, zdraví 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

- vysvětlí pravidla tvoření rozkazu, dá někomu pokyn, 
příkaz, jednoduše popíše, kde byl a co dělal, vypráví 
jednoduchý příběh v minulosti, čtení a poslech 
s porozuměním 

Kultura – v divadle, v kině, v galerii, objednávka 

TV, noviny a média 

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

- vyplňuje jednoduchý formulář Formulář, v supermarketu, inzerát, prezentace – reálie 
německy mluvících zemí 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři   - vytváří inzerát  
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Německý jazyk 9. ročník  

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

- zvolí si téma z reálií německy mluvících zemí a tvoří na 
PC prezentaci  
- prezentuje před spolužáky prezentaci  

reálie německy mluvících zemí 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů   vytváří otázky pro reportáž se spolužáky a učiteli  Reportáž, novinová zpráva 

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

- píše a překládá novinovou zprávu s použitím 
dvojjazyčného slovníku  

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

- vyhledává informace o německy mluvících zemích  Reálie německy mluvících zemí (historie, přírodní 
podmínky, památky) 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů   - diskutuje na téma cestování, doprava  Prázdniny, cestování 

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

- popíše své přání o trávení prázdnin  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

- poskytuje žákům základní znalosti o různých kulturních skupinách žijících v evropské společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     

5.4 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu matematika na 1. stupni:  
Vyučovací předmět matematika tvoří společně s výukou českého jazyka velmi důležitou část vzdělávání 

na základní škole.  
Poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě. Tím jsou dány 

i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách, 
sebekontrolu, didaktické hry, počtářské soutěže s důrazem na činnostní charakter učení.  

Matematika rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní 
a logické myšlení.  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni: 

Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda.  
Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy – číslo 

a proměnná; závislosti, vztahy a práce s daty; geometrie v rovině a prostoru a nestandardní aplikační úlohy 
a problémy.  

Vzdělávání v tomto oboru vede k utváření, osvojování a využívání matematických poznatků a dovedností 
v praktických činnostech; důraz je kladen na porozumění základním myšlenkovým postupům, pojmům, 
algoritmům a vzájemným vztahům – vybavit žáky tzv. matematickou gramotností.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu na 1. stupni: 
Vyučovací předmět matematika se vyučuje 4 hodiny týdně v l. ročníku, ve 2. – 5. ročníku po pěti 
vyučovacích hodinách. Celkem tedy 24 vyučovacích hodin. 

Žáci by se měli během pěti let naučit: 
- provádět početní výkony s přirozenými, desetinnými čísly a zlomky (pamětně i písemně) 
- řešit úlohy z praxe 
- provádět odhady výsledků řešení a posuzovat jejich reálnost 
- zaokrouhlovat 
- umět pracovat s jednoduchými statistickými diagramy a tabulkami 
- řešit rovnice a nerovnice 
- řešit geometrické úlohy 
- počítat obvody a obsahy rovinných obrazců, povrchy a objemy těles 
- orientovat se v rovině a prostoru 
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Název předmětu Matematika 

- orientovat se v čase 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení na 2. stupni: 

Vzdělávání v předmětu matematika vede k poznávání základních matematických pojmů, vztahů 
a zákonitostí, rozvoji matematických dovedností žáků a rozvoji myšlení. Učí žáky rozvíjet abstraktní, logické 
a exaktní myšlení, vyhledávat informace, odvodit nové skutečnosti a nabídnout tvořivý přístup.  

Žáci jsou podněcováni k získávání a upevňování dovedností potřebných v praktickém životě, osvojení si 
matematické terminologie a symboliky a představivosti geometrických situací v prostoru a v rovině.  

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda (zeměpis – 
např. měřítko globusu, fyzika – např. objem, chemie – např. hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku).  

Matematika je vyučována jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku. Týdenní dotace v 6. a 9. ročníku – 
4 vyučovací hodiny, v 7. – 8. ročníku 5 vyučovacích hodin.  

Organizační formy a metody práce jsou využívány podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – frontální 
vyučování, skupinové vyučování, problémové vyučování, samostatná práce, matematické hry a soutěže.  

Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, v některých vyučovacích hodinách je využívána 
počítačová učebna.  

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace 

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

Kompetence k učení: 
- osvojujeme si základní matematické pojmy 
- nacházíme souvislosti mezi učivem a aplikací v praktickém životě 
- vybíráme si a využíváme pro efektivní učení vhodné způsoby a metody 
- podporujeme samostatnost a tvořivost, snažíme se o pozitivní vztah k učení. 
- podporujeme u žáků rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení 
- uplatňujeme individuální přístup k žákovi 
- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost 

Kompetence k řešení problémů: 
- provádíme rozbor úkolu (problému), tvoříme plán jeho řešení, odhadujeme výsledky, volíme správný 
postup a vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem k zadání 
- klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem 
- nabízíme příklady z praktického života 
- vedeme žáky k samostatnému uvažování a řešení problémů 
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Název předmětu Matematika 

- podněcujeme žáky k účasti v různých soutěžích 

Kompetence komunikativní: 
- užíváme matematického jazyka včetně matematické symboliky 
- pracujeme s grafy, tabulkami, diagramy apod. 
- vedeme žáky k tomu, aby uměli formulovat a vyjadřovat své myšlenky v písemném i ústním projevu 
- vedeme žáky ke správnému vyjadřování v ústním i písemném projevu 
- obohacujeme žáky o používání matematického jazyka a symboliky 

Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky k tomu, aby uměli spolupracovat mezi sebou a uměli respektovat ostatní 
- zařazujeme práci ve skupině, střídáme roli ve skupině a upřednostňujeme zapojení všech žáků 
- dbáme na individuální přístup k talentovaným žákům a žákům s poruchami učení 
- posilujeme sebedůvěru žáků a jejich rozvoj 

Kompetence občanské: 
- žákům nabízíme dostatečné množství situací k propojení jejich problematiky, zájmové činnosti – slovní 
úlohy, kvízy, hádanky 
- upevňujeme pozitivní chování žáků 

Kompetence pracovní: 
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci  
- vedeme žáky k důslednému dodržování pravidel a plnění povinností 
- vytváříme tvořivé pracovní prostředí 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován v 1. – 9. ročníku. 

    

Matematika 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 
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Matematika 1. ročník  

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

- přečte a zapíše přirozená čísla do 20 vyvození čísel a nácvik psaní číslic 0-20 

psaní číslic 

 - pracuje s nulou  orientace na číselné ose, pojmy: před, za, hned před, 
hned za, mezi 

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

- vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků 
a počítá předměty v oboru 0-20 

vyvození čísel a nácvik psaní číslic 0-20 

manipulace s předměty a počítání prvků 

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

- použije přirozená čísla k modelování reálných situací tvoření skupin o daném počtu prvků 

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

- porovná přirozená čísla do 20 čtení a zápis vztahů větší, menší a rovno, znaménka 
>,<, = 

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

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

M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory 
prvků podle daných kritérií v oboru do 20 
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

- přečte a zapíše vztah rovnosti a nerovnosti 
- řeší jednoduché slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n – 
více (méně) v probíraném oboru 
- užívá lineární uspořádání  

čtení a zápis vztahů větší, menší a rovno, znaménka 
>,<, = 
jednoduché slovní úlohy na porovnávání 
orientace na číselné ose, pojmy: před, za, hned před, 
hned za, mezi 

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

- zobrazí číslo na číselné ose orientace na číselné ose, pojmy: před, za, hned před, 
hned za, mezi 

M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 - provádí jednoduché početní operace s přirozenými 
čísly 

rozklad čísel 

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

záměna sčítanců 

jednoduché slovní úlohy 
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Matematika 1. ročník  

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

- řeší slovní úlohy a modeluje jednoduché reálné 
situace, kde používá sčítání a odčítání v oboru 0-20 

určování desítek a jednotek 

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

jednoduché slovní úlohy 

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

- pamětně sčítá a odčítá v oboru 0-20 sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku 

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

- řeší jednoduché závislosti z praktického života čtení matematických zápisů 

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

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

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

- pracuje s jednoduchou tabulkou a s jednoduchými 
zápisy 

seznámení se symboly a matematickými značkami 

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

jednoduchý zápis slovní úlohy 

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

- orientuje se v prostoru pojmy vlevo, vpravo, dole, nahoře, za, před, nad, 
první, poslední 

 - rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary 
a jednoduchá tělesa  

rovinné útvary: kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník 
tělesa: krychle, kvádr, válec, koule 
  - v realitě nachází jejich reprezentaci  

 - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary 
v rovině  

modelování geometrických útvarů podle zadání 

    

Matematika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 
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Matematika 2. ročník  

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 - počítá do 20 bez přechodu desítky  opakování numerace do 20 bez přechodu desítky 

umí rozklad čísel v oboru do 20 - sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku 

 - řeší jednoduché slovní úlohy v oboru 0-20  jednoduché slovní úlohy, jednoduchý zápis 

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

- vyjmenuje a chápe základní měrné jednotky litr, metr, kilogram 

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

- používá je při praktických dovednostech litr, metr, kilogram 

číselná osa, orientace na ní 

- zapisuje a porovnává číslice do 100  číselná řada 0-100 

- spočítá soubor o 100 prvcích  číselná řada 0-100 

- sčítá a odčítá desítky jednotky, desítky 

sčítání a odečítání do 100 po desítkách 

sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku do 100 

- v tomto oboru zvládne jednoduché slovní úlohy výpočty a zápisy slovních úloh 

řešení slovních úloh 

- používá matematické operace do 100 bez přechodu 
přes desítky  

sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku do 100 

- provádí matematické operace v oboru do 100 sčítání a odčítání dvouciferných čísel 

sčítání a odčítání s přechodem přes desítku 

- používá závorky závorky 

řešení složitějších slovních úloh 

- počítá s bankovkami a mincemi do stokoruny řešení složitějších slovních úloh 

počítání s penězi 

-vyjmenuje řadu násobků  násobení jako sčítání 

- násobí a dělí 2, 3, 4, 5,  násobilka 2, 3, 4, 5, 

 - řeší slovní úlohy na násobení a dělení v oboru 0-100 řešení složitějších slovních úloh 

řešení praktických slovních úloh na násobení a dělení 
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Matematika 2. ročník  

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

- rozezná základní geometrické tvary a modely tělesa geometrické tvary a tělesa v praxi 

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

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, 
jak se označují 

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

pozná základní tělesa 

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

- rozezná čáru křivou, lomenou, přímou rýsování dle pravítka 

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

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, 
jak se označují 

M-3-3-02p používá pravítko 

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

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

- vymodeluje a znázorní bod, úsečku, přímku bod, úsečka, přímka 

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

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, 
jak se označují 

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

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

- narýsuje, označí a změří úsečku Úsečka, tvary těles, souměrné útvary v rovině 
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M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické 
tvary a umí je graficky znázornit 

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, 
jak se označují 

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

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

    

Matematika 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

- vytváří konkrétní soubor (penězi, milimetrovým 
papírem atd.) s daným počtem prvků do 1000  

číselný obor – číselná řada, zápis čísel, porovnávání 
čísel, číselná osa, přirozené čísla, celá čísla 
 

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

- doplňuje posloupnosti čísel do 1000  

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

- porozumí významu -„ celé záporné číslo“ a vyznačí ho 
na číselné ose  

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

- modeluje a určí část celku, používá ve formě zlomku automatizace spojů , zlomky 

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

- používá sčítání a odčítání v daném oboru při řešení 
praktických úloh  

součet a rozdíl čísel, písemné algoritmy sčítání 
a odčítání 

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

- vyřeší a vytvoří úlohy, v kterých aplikuje  slovní úlohy ze života dětí, procvičování – slovní úlohy, 
sčítání a odčítání (sčítanec + sčítanec = součet, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

114 

Matematika 3. ročník  

osvojené aritmetické operace s přirozenými čísly menšenec – menšitel = rozdíl) 

řady násobků 6, 7, 8, 9 

písemné násobení a dělení dvojciferných čísel 
jednociferným 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci 
s drobnými mincemi 

- aplikuje spoje násobků 6, 7, 8, 9  řady násobků 6, 7, 8, 9 

- užívá násobení a dělení při řešení praktických úloh  rozklad čísel v desítkové soustavě, zápis tohoto čísla 
a jeho znázornění, 

- užívá spoje násobků 1, 0, 10  opakování spojů násobilek a dělení 

- provádí zpaměti jednoduché početní operace násobení a dělení (1, 0, 10), sčítání a odčítání 
dvojciferných čísel zpaměti i písemně (s přechodem 
přes desítku) 

zaokrouhlování čísel na stovky, desítky 

násobení a dělení čísel v daném oboru 

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

- s přirozenými čísly – násobí pamětně  násobení a dělení čísel v daném oboru 

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

- řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k násobení 
dvojciferného čísla jednociferným a dělení 
dvojciferného čísla jednociferným 

násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným 

součet a rozdíl čísel 

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

- poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru 
a dokáže je jednoduše charakterizovat  

rýsování přímek, bodů a úseček 

pozná základní tělesa - pojmenuje jednoduchá tělesa (kvádr, krychle) 
a nachází je v realitě 

čtverec, obdélník – obvod 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

- porovnává a měří velikost útvarů a odhaduje velikost 
délky úseček, hran těles  

jednotky délky – milimetr, kilometr 

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

- měří délku úsečky s přesností na milimetry jednotky délky – milimetr, kilometr 

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

- modeluje a znázorňuje základní(jednoduché) 
geometrické útvary v rovině a v prostoru 

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

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

- sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr měření délek (mm, cm, dm) 

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

- znázorňuje základní (jednoduché) geometrické útvary 
v rovině 

rovnoběžky, různoběžky, rovinné útvary 

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

- provádí jednoduché převody jednotek času jednotky času 

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

odhad a kontrola výsledku 

 - určí vzájemnou polohu dvou přímek  rovnoběžky, různoběžky, rovinné útvary 

 - provádí předběžný odhad výsledku řešení  odhad a kontrola výsledku 

používá kalkulátor - řeší slovní úlohy vedoucí k užití vztahů n-krát více,         
n-krát méně 

práce s kalkulátorem 

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

zápis slovní úlohy 

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

- doplňuje tabulky, schémata  užití závorek 

používá kalkulátor - používá kalkulátor práce s kalkulátorem 

    

Matematika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

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

- ovládá pamětné sčítání a násobení za pomoci 
asociativnosti a komutativnosti 

principy asociativnosti a komutativnosti 

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

- provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel 

sčítání a odčítání čísel do milionu 

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

velká násobilka 

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

písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem 
dělení jednociferným číslem 

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

dělení se zbytkem v oboru přirozených čísel 

nerovnice 

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

- používá jednoduché zlomky zlomky 

provádí jednoduché převody jednotek délky, 
hmotnosti a času 

- převádí jednotky jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času, 
teploměr 
 

- má konkrétní představu o jednotlivých jednotkách  

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

- zaokrouhluje přirozená čísla zaokrouhlování 
 

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

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

- provádí odhady 

 - provádí kontroly výpočtů zlomky 

kontroly výpočtů 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě 
a užívá základní jednotky obsahu 

- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary 

osová souměrnost 
základní tělesa 
 M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 

jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

pozná základní tělesa 

M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru - určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 
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M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní 
rovinné útvary 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice rovnoběžky, různoběžky, kolmice 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

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

- graficky sčítá a odčítá úsečky délka úsečky, jednotky délky a jejich převody, obvod 
mnohoúhelníku, obrazce 

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

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

- určí délku lomené čáry délka úsečky, jednotky délky a jejich převody, obvod 
mnohoúhelníku, obrazce 

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

- určí obvod mnohoúhelníku délka úsečky, jednotky délky a jejich převody, obvod 
mnohoúhelníku, obrazce 

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

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

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary práce s geometrickými útvary (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kružnice) 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

- narýsuje jednoduché konstrukce práce s geometrickými útvary (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kružnice) 

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

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

slovní úlohy s jednou a se dvěma početními 
operacemi 

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

- vyhledává, sbírá a třídí data práce s daty 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 

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

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

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 

M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce 
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M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy - řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky 

slovní úlohy s netradičními postupy 

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 

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

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

- modeluje a určí část celku, používá ve formě zlomku Zlomky 

používá kalkulátor - používá kalkulátor používá kalkulátor 

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

- provádí jednoduché převody jednotek času převody jednotek času 

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

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci 
s drobnými mincemi 

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi početní operace s penězi 

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci 
s penězi 

    

Matematika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 

komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

- využívá při pamětném i písemném počítání 
komunikativnost a asociativnost sčítání a násobení  

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

- provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel 

pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení 
a dělení 

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

- zaokrouhluje, odhaduje a kontroluje výsledky  zaokrouhlování čísel 

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

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru 

rovnice a nerovnice 

písemné násobení trojciferným činitelem 

násobení 10, 100, 1000 

písemné dělení trojciferným činitelem 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

- zapisuje čísla v desítkové soustavě  numerace do milionu a přes milion 

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

- používá číselnou osu,  sčítání a odčítání desetinných čísel 

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

- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose 
desetinné číslo dané hodnoty 

desetinná čísla – psaní, porovnávání, zaokrouhlování 

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 

- čte a píše římské letopočty  římské číslice, letopočty 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

- porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem 
v oboru kladných čísel  

dělení celku na části, zápis zlomkem 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data - vyhledává, sbírá a třídí data jízdní řád 

grafy a tabulky 

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

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy  grafy a tabulky 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník a kružnici)  

základní útvary v rovině (přímka, polopř. úsečka, 
čtverec, obdélník, trojúhelník, čtyřúhelník, 
mnohoúhelník, kružnice, kruh) 
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Matematika 5. ročník  

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

- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry 
a obvod mnohoúhelníku  

délka úsečky, jednotky délky a jejich převody 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice - sestrojí rovnoběžky a kolmice  vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

- určí obsah čtverce a obdélníka, pomocí čtvercové sítě  obvod a obsah obrazce 

- zná jednotky obsahu  obvod a obsah obrazce 

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

 

 

- užívá jednoduché konstrukce  základní útvary v prostoru (kvádr, krychle, jehlan, 
koule, kužel, válec) 

- znázorní osovou souměrnost  osová souměrnost 

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

osová souměrnost 

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 

- řeší jednoduché slovní úlohy, jejichž řešení není závislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

slovní úlohy 

číselné a obrázkové řady 

magické čtverce 

prostorová představivost 

    

Matematika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla  rozšířené opakování – přirozená čísla 

- provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti 
a písemně 

čtení a zápis čísla v desítkové soustavě 

- provádí odhady a kontrolu výpočtů  čtení a zápis čísla v desítkové soustavě 
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Matematika 6. ročník  

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 
M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla 
v oboru do 1 000 000 

- zaokrouhluje čísla s danou přesností čtení a zápis čísla v desítkové soustavě 

- využívá pro kontrolu výsledku odhad  početní operace 

- účelně a efektivně využívá kalkulátor  početní operace 

zvládá orientaci na číselné ose - umí zobrazit přirozené číslo na číselné ose zobrazení na číselné ose 

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

- čte a zapisuje desetinná desetinná čísla – čtení a zápis v desítkové soustavě 

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

- zobrazí desetinné číslo na číselné ose desetinná čísla – čtení a zápis v desítkové soustavě 

zvládá orientaci na číselné ose 

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

- porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla porovnávání a zaokrouhlování 

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

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

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

- provádí početní operace s desetinnými čísly desetinná čísla – čtení a zápis v desítkové soustavě 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

- vypočítá aritmetický průměr  aritmetický průměr 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

- převádí jednotky  převody jednotek 

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

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností převody jednotek 

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

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

- užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka  gemetrické útvary v rovině – rovina, bod, úsečka, 
polopřímka, kružnice, kruh, převody jednotek, obvody 
čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

- rýsuje lineární útvary  
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Matematika 6. ročník  

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

- převádí jednotky délky, hmotnosti, času  

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

- vypočítá obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

- řeší jednoduché praktické problémy  

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

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  
 

- využívá matematickou symboliku  

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

- určí násobek, dělitel dělitelnost přirozených čísel – násobek, dělitel 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

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

- používá znaky dělitelnosti znaky dělitelnosti 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

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 

- pojmenuje prvočíslo, číslo složené  prvočíslo, číslo složené 

- rozloží číslo na součin prvočísel  prvočíslo, číslo složené 

M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí 
víceciferná čísla, dělí se zbytkem 
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

- určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího 
společného násobku a největšího společného dělitele 

společný násobek a společný dělitel 

- využívá kritéria dělitelnosti společný násobek a společný dělitel 

- řeší situace s využitím dělitelnosti přirozených čísel dělitelnost přirozených čísel – násobek, dělitel 

společný násobek a společný dělitel 

- vytvoří slovní úlohu na využití dělitelnosti dělitelnost přirozených čísel - násobek, dělitel 

společný násobek a společný dělitel 
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Matematika 6. ročník  

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - pojmenuje úhel  úhel a jeho velikost - pojem, rýsování a přenášení úhlu 
osa úhlu 

- narýsuje a změří daný úhel  jednotky velikosti a měření velikosti 

- určuje velikost úhlu pomocí úhloměru  jednotky velikosti a měření velikosti 

- graficky přenáší úhel a sestrojuje jeho osu  ostrý, tupý, pravý a přímý úhel 

- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů  ostrý, tupý, pravý a přímý úhel 

- provádí početní operace s úhly  početní operace s úhly 

- pozná dvojice vedlejších a vrcholových úhlů  mnohoúhelníky 

- pojmenuje jejich vlastnosti  mnohoúhelníky 

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

- sestrojí pravidelný šestiúhelník  mnohoúhelníky 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
souměrnosti 

osová souměrnost - osová souměrnost a shodné 
útvary 

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

- narýsuje útvary osově souměrné a útvary shodné osová souměrnost – osová souměrnost a shodné 
útvary 

osově souměrné útvary 

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

- odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí čtvercové sítě trojúhelník - pojem, druhy 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

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

- určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich 
vlastnosti  

trojúhelník – pojem, druhy 

- pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy 
(strana, výška, vnitřní a vnější úhly)  

vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary - sestrojí těžnice, střední příčky, výšky trojúhelníku  těžnice, střední příčky a výšky trojúhelníku 

-sestrojí kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku  kružnice vepsaná a opsaná 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

- převede slovní zadání do grafické podoby (náčrtku)  kružnice vepsaná a opsaná 

těžnice, střední příčky a výšky trojúhelníku 
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Matematika 6. ročník  

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků  
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

- popíše jednotlivé kroky konstrukce a rovinný útvar 
sestrojí  
- určí počet řešení konstrukční úlohy  
- ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání 

těžnice, střední příčky a výšky trojúhelníku 

trojúhelník – pojem, druhy 

vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 

těžnice, střední příčky a výšky trojúhelníku 

kružnice vepsaná a opsaná 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti  
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles  
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

- používá a převádí jednotky délky jednotky obsahu 
jednotky objemu 

- používá a převádí jednotky obsahu 

- vypočítá obsah čtverce a obdélníku, toto využívá při 
výpočtech obsahů složitějších útvarů  

obsah čtverce a obdélníku 

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

- charakterizuje krychli a kvádr povrch a objem krychle a kvádru 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles - načrtne a narýsuje jejich síť 

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

- vypočítá povrch a objem krychle a kvádru 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

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

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

- užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí jednotky objemu 

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

- objasní pojmy síť tělesa, plášť, podstava síť krychle a kvádru 

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

- načrtne a sestrojí sítě základních těles obsah složitějších obrazců 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles síť krychle a kvádru 

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

- dovednosti pro učení a studium 
Žák provádí odhady výpočtů 
Žák pracuje s desetinnými čísly 
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Matematika 6. ročník  

Žák pracuje se znaky dělitelnosti 
Žák pozná a sestrojí osově souměrný útvar 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

- zvládání učebních problémů vázaných na obsah předmětu 
Žák pracuje s rovinnými a prostorovými útvary 

    

Matematika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

- přečte a zapíše zlomky 
- znázorní zlomky na číselné ose 
- rozšíří zlomek přirozeným číslem 
- krátí zlomky přirozeným číslem 
- porovná zlomky se stejnými a různými jmenovateli 
- zjednoduší složený zlomek 
- určí ke zlomku zlomek převrácený 
- určí rozvinutý zápis přirozeného čísla v desítkové 
soustavě  
- vyjádří zlomek desetinným číslem 
- převede zlomek na smíšené číslo 
- určí shodné geometrické útvary  

celek a jeho část 
zlomky na číselné ose 
rozšiřování zlomků 
krácení zlomků 
porovnávání zlomků 
desetinné zlomky 
smíšená čísla 
shodnost geometrických útvarů 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

126 

Matematika 7. ročník  

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

- sestrojí trojúhelník s využitím vět o shodnosti 
trojúhelníků 
určí nejmenší společný násobek jmenovatelů  
- sčítá a odčítá zlomky se stejnými a s různými 
jmenovateli 
- násobí zlomky přirozeným číslem a zlomkem  

shodnost trojúhelníků 
věty sss, sus, usu 
násobení zlomků 
sčítání zlomků 
odčítání zlomků 
násobení zlomků 

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

- krátí zlomky 
- určí k danému zlomku převrácený zlomek 
- dělí zlomek zlomkem  
- zobrazí na číselné ose záporná celá a kladná celá čísla  
- určí opačné číslo k danému číslu  
- zapíše absolutní hodnotu celého čísla  
- porovná celá čísla na číselné ose  

dělení zlomků 
násobení zlomků 
znázornění celých čísel 
absolutní hodnota celého čísla 
porovnávání celých čísel 

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

- rozhodne, zda je útvar osově souměrný 
- určí osy souměrnosti rovinného útvaru  
- rozhodne, zda je útvar středově souměrný  

středově souměrné útvary 
 

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

- sestrojí obraz geometrického útvaru v osové 
souměrnosti 

využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 

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

- sestrojí osově souměrný útvar 

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

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové a ve 
středové souměrnosti 

- určí střed souměrnosti středově souměrného 
rovinného útvaru  

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 
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M-9-3-12p načrtne základní tělesa 

M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

- sčítá celá čísla se stejnými znaménky a s různými 
znaménky  

sčítání celých čísel 

- rozliší komutativní a asociativní zákon u sčítání celých 
čísel  

sčítání celých čísel 

- vypíše znaménková pravidla při odčítání celých čísel  odčítání celých čísel 

- násobí celá čísla  násobení celých čísel 
dělení celých čísel - využívá distributivní zákon u násobení celých čísel  

- dělí celá čísla  

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

- zobrazí záporné zlomky na číselné ose  záporná desetinná čísla a záporné zlomky 

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

- vyznačí na číselné ose racionální číslo a číslo opačné  porovnávání racionálních čísel 

- porovnává racionální čísla na číselné ose  

- sčítá a odčítá racionální čísla  sčítání a odčítání racionálních čísel 

- rozliší komutativní a asociativní zákon u sčítání 
a násobení racionálních čísel  

- násobí a dělí racionální čísla  násobení a dělení racionálních čísel 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

- vytvoří matematický model konkrétní situace v oboru 
celých a racionálních čísel 

porovnávání racionálních čísel 

sčítání a odčítání racionálních čísel 

násobení a dělení racionálních čísel 

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

- využívá při řešení konkrétních situací matematický 
aparát v oboru celých a racionálních čísel 

porovnávání racionálních čísel 

sčítání a odčítání racionálních čísel 

násobení a dělení racionálních čísel 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav  
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

- vyhodnotí výsledek řešení úlohy porovnávání racionálních čísel 

sčítání a odčítání racionálních čísel 

násobení a dělení racionálních čísel 
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čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům 

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

- popíše základní rovinné útvary: přímka, polopřímka, 
úsečka, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník, pravidelné 
mnohoúhelníky, kružnice, kruh 

čtyřúhelníky a rovnoběžníky 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý), dvojice 
úhlů (souhlasné, střídavé, vedlejší, vrcholové), typy 
trojúhelníků a čtyřúhelníků  

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

- využívá vlastností základních rovinných útvarů 
(vlastností úhlopříček, velikost úhlů, souměrnost) 

výšky a úhlopříčky rovnoběžníku 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - sčítá a odčítá úhly, určí násobek úhlu (s využitím 
převodu stupňů a minut) 

čtyřúhelníky a rovnoběžníky 

výšky a úhlopříčky rovnoběžníku 

- využívá při výpočtech vlastností dvojic úhlů 
(střídavých, souhlasných, vedlejších, vrcholových) 
a součtu úhlů v trojúhelníku  

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 
 

- charakterizuje a třídí čtyřúhelníky  
- rozliší rovnoběžník, kosodélník a kosočtverec  
- popíše základní vlastnosti rovnoběžníku, kosodélníku 
a kosočtverce 
- sestrojí rovnoběžník  
- vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku 

čtyřúhelníky a rovnoběžníky 
kosodélník a kosočtverec 
konstrukce rovnoběžníku 
obvod a obsah lichoběžníku 
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M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

- vysvětlí užití poměru  
- stanoví poměr ze zadaných údajů  
- porovná dvě veličiny poměrem  
- rozšiřuje a krátí poměr  
- určí poměr v základním tvaru  
- zvětší a zmenší danou hodnotu v daném poměru  

rozšiřování a krácení poměru 

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

- řeší slovní úlohy s využitím poměru i postupného 
poměru v reálných situacích 
- užívá postupný poměr  
- řeší modelováním situace vyjádřené poměrem  

postupný poměr 
 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

- pracuje s měřítky plánů a mapy k výpočtu měřítko plánu a mapy 

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

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

- odvodí měřítko plánů a mapy ze zadaných údajů 

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

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

- používá při řešení úloh úměru a trojčlenku  

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

- rozlišuje u dané závislosti přímou a nepřímou 
úměrnost 

přímá úměrnost 
nepřímá úměrnost 

- řeší slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost 

- užívá při řešení slovních úloh trojčlenku 

- sestrojí pravoúhlou soustavu souřadnic v rovině  pravoúhlá soustava souřadnic v rovině 

- přečte souřadnice bodu v pravoúhlé soustavě 
souřadnic  

- sestaví tabulku přímé a nepřímé úměrnosti graf přímé úměrnosti 
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umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami - narýsuje graf přímé a nepřímé úměrnosti graf nepřímé úměrnosti 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

- vypočítá obsah trojúhelníku  obsah trojúhelníku 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - charakterizuje lichoběžník  
- rozlišuje pravoúhlý a rovnoramenný lichoběžník  

lichoběžník 
konstrukce lichoběžníku 

umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami - narýsuje lichoběžník 

 - vypočítá obvod a obsah lichoběžníku 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů  
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

- žák určí výpočtem obsah (v jednodušších případech) 
trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžníku, 
lichoběžníku, kruhu 

- určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, 
rovnoběžníku, lichoběžníku, kruhu 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 
M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta 

- užívá pojmy procento, procento z celku a procento ze 
základu (vyhledá v textu údaje a vztahy potřebné k 
výpočtu)  
- určí kolik procent je daná část z celku  
- určí, jak velkou část celku tvoří daný počet procent  
- určí počet procent, je-li dána procentová část a základ  
- určí procentovou část, je-li dán procentový počet 
a základ  
- určí základ, je-li dán procentový počet a procentová 
část  
- řeší slovní úlohy na procenta 
- ověří správnost výsledku aplikační úlohy na procenta 

procento 
trojčlenka 

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

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

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

- převádí navzájem různá vyjádření vztahu celek – část 

- užívá pojmy z finanční matematiky (úvěr, úroková 
míra, úrok, vklad, daň z úroku) 

úroková míra a úrok 
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zvládá početní úkony s penězi - určí promile z procenta  promile 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

- používá procentového počtu při řešení úloh 
z jednoduchého úrokování 

procento 

promile 

- charakterizuje hranoly  síť hranolu 

- rozlišuje pětiboký, šestiboký a sedmiboký hranol  

M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles 
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami 

- narýsuje síť hranolu 

- vypočítá povrch a objem hranolu povrch hranolu 

objem hranolu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

- cvičení smyslového vnímání 
Žák provádí základní početní úkony se zlomky 
Žák počítá s procenty a využívá je v praktických úlohách 
- cvičení pozornosti a soustředění 
Žák pochopí poměr a využívá ho v praktických úlohách – mapa. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

– dovednosti pro řešení problémů z hlediska různých typů 
Žák pracuje s rovinnými útvary 

    

Matematika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

- pojmenuje pojem výraz  - číselné výrazy, proměnná 

- určí hodnotu číselného výrazu  výrazy s proměnnou 
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M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

- dosazuje do výrazu s proměnnou  výrazy s proměnnou 

- provádí početní operace s výrazy  úpravy výrazů 

- užívá znalosti druhých mocnin celých čísel od 1 do 20 
(i ke stanovení odpovídajících druhých mocnin)  

druhá mocnina a odmocnina 

- určí druhou mocninu a odmocninu, výpočtem, pomocí 
tabulek, kalkulátoru  

pojem, čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin 

- užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech  pojem, čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin 

- popíše pojem reálné číslo  pojem reálného čísla 

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  
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

- rozliší odvěsny a přepony v pravoúhlém trojúhelníku  Pythagorova věta – pojem 

- vysvětlí Pythagorově větě a využívá ji při výpočtu délek 
stran pravoúhlého trojúhelníku 

Pythagorova věta – pojem 

užití Pythagorovy věty 

- využívá tyto poznatky ve slovních úlohách výpočet délky stran v pravoúhlém trojúhelníku 

užití Pythagorovy věty 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností výpočet délky stran v pravoúhlém trojúhelníku 

užití Pythagorovy věty 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

- zapisuje mocniny s přirozeným mocnitelem a provádí 
s nimi početní operace 
- užívá a zapisuje vztah rovnosti  
- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav  
- provádí zkoušku řešení  

mocniny s přirozeným mocnitelem 
čtení a zápis mocnin 
zápis čísla pomocí mocniny deseti 
početní operace s mocninami 
lineární rovnice – rovnost 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
 

- provede rozbor úlohy vyhledá v textu úlohy potřebné 
údaje a vztahy  

slovní úlohy 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 
M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací 
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá 

- volí vhodné matematické postupy pro řešení úlohy 

- vyhodnotí výsledek úlohy a zformuluje odpověď na 
zadaný problém  

- provede diskusi o počtu řešení daného problému 
a kontrolu reálnosti výsledku  

- matematizuje jednoduché reálné situace 
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a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

- vyřeší daný problém pomocí matematických poznatků 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 
M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací 
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data  
M-9-2-02 porovnává soubory dat 

- pomocí lineárních rovnic řeší slovní úlohy 
- zdůvodní postup řešení a ověří výsledek řešení 
- užívá logickou úvahu  
- vyhledá potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu 
- vyhledá a vyjádří vztahy mezi uvedenými údaji 
v tabulce, diagramu a grafu (četnost, aritmetický 
průměr, nejmenší a největší hodnota) 
- pracuje s intervaly a časovou osou 
- převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu 
a naopak 
- zpracuje, porovná, vyhodnotí, uspořádá, doplní 
uvedené údaje podle zadání úlohy 
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 
- zaznamená výsledky jednoduchých statistických 
šetřeni do tabulek 

statistika - základní statistické pojmy 
základní charakteristiky statistického souboru 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
M-9-2-01p vyhledává a třídí data 
M-9-2-02p porovnává data 
M-9-2-01p vyhledává a třídí data 
M-9-2-02 porovnává soubory dat 
M-9-2-02p porovnává data 

- vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická data 
v grafech a tabulkách  

- samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a 
na internetu a kriticky hodnotí jejich reálnost 

- porovná kvantitativní vztahy mezi soubory dat 
zadaných tabulkami, grafy a diagramy 

- interpretuje výsledky získané porovnáváním souborů 
dat 
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- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice kružnice, kruh 

vzájemná poloha přímky a kružnice 

- určí vzájemnou polohu dvou kružnic  vzájemná poloha dvou kružnic 

- vypočítá obvod a obsah kruhu  délka kružnice a obsah kruhu 

- charakterizuje válec  válec – pojem 

- vypočítá povrch a objem válce povrch válce 

objem válce 

- určí reálnou podobu trojrozměrného útvaru z jeho 
obrazu v rovině  

konstrukční úlohy 
 

- popíše základní vlastnosti trojrozměrného útvaru 
podle jeho obrazu v rovině  

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací - využívá získané poznatky a dovednosti při řešení úloh 
z běžného života 

M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce - sestrojí jednoduché konstrukce rovinných útvarů jednoduché konstrukce rovinných útvarů 
 M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

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

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

- pojmenuje základní množiny všech bodů dané 
vlastnosti (osa úhlu, osa rovinného pásu, osa úsečky, 
kružnice, Thaletova kružnice) 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

- využívá množiny všech bodů dané vlastnosti při řešení 
úloh 

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

konstrukční úlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

- cvičení pozornosti a soustředění 
Žák odmocňuje a umocňuje čísla. 
- cvičení dovedností zapamatování 
Žák si osvojí Pythagorovu větu. 
- dovednosti pro učení a studium 
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Žák provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem. 
Žák si osvojí povrch a objem válce. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Žák využívá Pythagorovu větu ve slovních úlohách. 
Žák využívá rovnic k řešení slovních úloh. 
Žák provádí jednoduché konstrukce. 

    

Matematika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

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

číslo a proměnná 
procenta 
měřítko mapy, plánu 
zlomek 
poměr 
 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel  

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek–část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

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

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
 

- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů  

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než celek)  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

136 

Matematika 9. ročník  

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 

- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin 
pomocí vzorců a vytýkáním  

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

- určí mocninu záporného čísla se sudým a s lichým 
mocnitelem  

mocniny 
 

- užívá pravidla pro počítání s mocninami  

- řeší zadané slovní úlohy pomocí proměnných  číslo a proměnná 
 - tvoří smysluplné slovní úlohy, které lze řešit užitím 

proměnných  

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 

- sčítá, odčítá a násobí mnohočleny (výsledný 
mnohočlen je nejvýše druhého stupně)  

mnohočleny 

- vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty 
proměnných  

lomený výraz 
 

- rozkládá mnohočlen na součin  

- využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorců pro druhou 
mocninu dvojčlenu (a + b)2, (a – b)2, a2– b2  

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

- sestaví číselný výraz podle slovního zadání  rovnice 
 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

- řeší jednoduché rovnice o jedné neznámé pomocí 
základního postupu při řešení rovnic  
- vyjmenuje ekvivalentní úpravy rovnice  
- určí všechny hodnoty proměnné, pro které je hodnota 
daného výrazu různá od nuly a rovná nule 
- určí, pro které hodnoty proměnné nemá a má lomený 
výraz smysl  
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát 
v oboru celých a racionálních čísel  

číslo a proměnná 

lomený výraz 

číslo a proměnná 
 

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

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor 
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užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, 
času, obsahu, objemu 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát 
v oboru celých a racionálních čísel  

závislosti, vztahy a práce s daty 

M-9-2-02 porovnává soubory dat - porovnává soubory dat  

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem  

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů  

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

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

geometrie v rovině a v prostoru 
 

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

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

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

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

- odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů 

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

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

- využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti 
k charakteristice útvaru a k řešení polohových 
a nepolohových konstrukčních úloh  

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary - načrtne a sestrojí rovinné útvary  

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a 
podobnosti trojúhelníků  

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

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové 
a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný 
útvar  
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M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti  

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

- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles - načrtne a sestrojí sítě základních těles  

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině  

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického aparátu 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

- načrtne jehlan, jeho plášť a síť  síť a povrch jehlanu 

- narýsuje pravidelný čtyřboký jehlan  objem jehlanu 
 M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles - vypočítá povrch a objem jehlanu  

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 

- vysvětlí pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová 
a stěnová úhlopříčka  
- využívá při řešení úloh metrické a polohové vlastnosti 
v mnohostěnech a rotačních tělesech  

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 

- krátí a rozšiřuje lomené výrazy a uvádí podmínky, za 
kterých mají dané výrazy smysl  

krácení a rozšiřování lomených výrazů 

- sčítá lomené výrazy se stejnými a různými jmenovateli  sčítání lomených výrazů 

- odčítá lomené výrazy se stejnými a různými 
jmenovateli  

odčítání lomených výrazů 

- násobí lomené výrazy  násobení lomených výrazů 
 - určí k danému lomenému výrazu převrácený výraz  

- dělí lomené výrazy  dělení lomených výrazů 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli  řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli 
 - řeší slovní úlohy s neznámou ve jmenovateli  

- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich 
soustav  

- ověří správnost řešení slovní úlohy  
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- přiřadí k rovnici odpovídající slovní úlohu  

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

- načrtne kužel, jeho plášť a síť  síť a povrch kužele 
 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles - vypočítá povrch a objem kužele 

objem kužele 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles - rozpozná sítě základních těles (krychle, kvádr, kolmý 
hranol, jehlan, válec, kužel) 

síť a povrch kužele 

objem kužele 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav  
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic s dvěma 
neznámými  

řešení soustavy rovnic 
 

- rozlišuje metodu sčítací a dosazovací a vhodně je 
používá  

- sestaví rovnici nebo soustavu dvou rovnic o dvou 
neznámých ze zadaných údajů  

- vyřeší rovnici nebo soustavu dvou rovnic o dvou 
neznámých pomocí ekvivalentních úprav  

- provádí zkoušku rovnice nebo soustavy dvou rovnic 
o dvou neznámých  

- rozhodne, zda rovnice nebo soustava rovnic má řešení 
a ověří, zda řešení patří do zadaného číselného oboru  

- řeší slovní úlohy (úlohy o směsích a roztocích, úlohy 
o pohybu) pomocí soustav dvou lineárních rovnic se 
dvěma neznámými 

směsi a roztoky 

úlohy o pohybu 

- sestrojí v pravoúhlé soustavě souřadnic souřadnice 
daných bodů  

souřadnice bodu v pravoúhlé soustavě souřadnic 

- určí funkční předpis  předpis funkce 
 - určí definiční obor a obor hodnot funkce  

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data  
M-9-2-02 porovnává soubory dat 

- čte z grafu funkce dané hodnoty  

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím funkčních vztahů 

- řeší úlohu s využitím funkčních vztahů 
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 - vyjádří výsledek řešení úlohy v kontextu reálné 
situace  

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím funkčních vztahů 

- odhalí funkční vztahy v textu úlohy 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles  
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

- načrtne kouli  koule a její povrch 
koule a její povrch 
 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles - vypočítá povrch a objem koule  

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

- využívá při analýze praktické úlohy náčrtky, schémata, 
modely  

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

- žák využívá polohové a metrické vlastnosti 
(Pythagorova věta, trojúhelníková nerovnost, vzájemná 
poloha bodů a přímek v rovině, vzdálenost bodu od 
přímky) k řešení geometrických úloh 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

- řeší geometrické úlohy početně 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

- rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr, kolmý hranol, 
jehlan) a rotační tělesa (válec, kužel, koule)  

- pracuje s půdorysem a nárysem mnohostěnů 
a rotačních těles  

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

- odhaduje a vypočítá povrch mnohostěnů a rotačních 
těles 

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

- odhaduje a vypočítá objem mnohostěnů a rotačních 
těles 

objem koule 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

- určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti přímá úměrnost 
 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

- vytvoří tabulku a rovnici pro přímou úměrnost na 
základě textu úlohy 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku 
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M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

- určí přímou úměrnost z textu úlohy, z tabulky, z grafu 
a z rovnice 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

- načrtne a sestrojí graf přímé úměrnosti 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

- využívá při řešení úloh přímou úměrnost 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem - přiřadí lineární funkci vyjádřenou rovnicí 

k příslušnému grafu nebo tabulce a naopak  
lineární funkce a její graf 
 

- sestaví tabulku a sestrojí graf lineární funkce  

- načrtne graf konstantní funkce  

- rozliší rostoucí a klesající funkce  rostoucí a klesající funkce 
 M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 

úměrnosti 
- sestaví k dané slovní úloze (přímá nebo nepřímá 
úměrnost) tabulku, graf a rovnici 

- sestaví rovnici lineární funkce zadané tabulkou nebo 
grafem  

- vytvoří tabulku a rovnici pro nepřímou úměrnost na 
základě textu úlohy 

kvadratická funkce 
 

- určí nepřímou úměrnost z textu úlohy, z tabulky, 
z grafu a z rovnice 

- načrtne a sestrojí graf nepřímé úměrnosti 

- sestaví tabulku a sestrojí graf kvadratické funkce  

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím funkčních vztahů 

- pojmenuje funkční závislost z textu úlohy, z tabulky, 
z grafu a z rovnice 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

- vytvoří graf pro funkční závislost danou tabulkou či 
rovnicí  

- přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou  
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k příslušnému grafu a naopak¨  

- vyčte z grafu význačné hodnoty na základě 
porozumění vzájemným vztahům mezi proměnnými  

nepřímá úměrnost 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

- užívá základní pojmy finanční matematiky (dlužník, 
věřitel, kapitál, úrok, úroková míra)  

dlužník, věřitel, dluhopis 

- popíše pojmy daň z úroku, evropský standard, vkladní 
knížky bez výpovědní lhůty, termínovaný vklad, 
úrokovací období 

jednoduché a složené úročení 

úrokovací období 

- používá jednoduché a složené úročení jednoduché a složené úročení 

úrokovací období 
 

- řeší slovní úlohy s finanční tématikou  

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

- určí podobné útvary v rovině  podobnost geometrických útvarů 
 - určí poměr podobnosti z rozměrů útvarů a naopak  

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

- aplikuje při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti 
trojúhelníků 

věty o podobnosti trojúhelníků 
 

- řeší slovních úloh pomocí podobností  

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

- definuje goniometrické funkce jako poměr délek stran 
v pravoúhlém trojúhelníku 

funkce sinus 
funkce kosinus 
funkce tangens 
 

- určí hodnoty goniometrických funkcí pomocí tabulek 

- odečítá z grafů goniometrických funkcí 

- řeší slovní úlohy pomocí goniometrických funkcí  užití goniometrických funkcí 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných 
nebo zkoumaných situací 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje 
a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

143 
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M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

- vysvětlí, kdo je věřitel a kdo dlužník  Věřitelé a dlužníci 
 - pochopí pojmy úrok a úroková míra 

- spočítá úrok a úrokovou míru  

- pochopí pojem úrokovací období  Jednoduché a složené úrokování 
 - dle vzorců pro úročení vypočítává úrok  

- vybere vhodnou banku s nejvýhodnějším úrokem  úrokovací období 
 - spočítá částku na konci úrokovacího období  

- vypočítá výši splátek  Dluhy 
 - rozumí pojmu hypoteční úvěr  

používá technické písmo - používá technické písmo technické písmo 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

Žák aplikuje poznatky z mocnin v úlohách z praktického života. 
Žák využívá poznatků o goniometrických funkcích a řeší slovní úlohy s touto tématikou z praktického života. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Žák se orientuje ve finančním světě a dokáže vysvětlit základní pojmy jako je věřitel, dlužník, úroková míra aj. 
Žák na základě grafu funkce rozpozná typ funkce a určí její funkční předpis. 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     
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5.5 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

    Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: 
Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a 

vzdělávacího oboru Informační a komunikační aplikace. Skládá se ze tří tematických okruhů, a to Základy 
práce s počítačem, Vyhledávání informací a komunikace a Zpracování a využití informací. Tyto složky se 
navzájem prolínají a právě v tom spočívá efektivita výuky. Informatika je důležitou složkou základního 
vzdělávání žáků, neboť dovednosti, které žáci získají, jim umožňují aplikovat výpočetní techniku ve všech 
vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni: 

Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační aplikace a  
vzdělávacího oboru Informační a komunikační aplikace. Skládá se ze dvou tematických okruhů, a to 
z Vyhledávání informací a komunikace a Zpracování a využití informací. Tyto složky se navzájem prolínají a 
právě v tom spočívá efektivita výuky. Informatika je důležitou složkou základního vzdělávání žáků, neboť 
dovednosti, které žáci získají jim umožňují aplikovat výpočetní techniku ve všech vzdělávacích oblastech 
celého základního vzdělávání.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení na 1. stupni: 
Vyučovací předmět Informatika se vyučuje jako samostatný předmět ve čtvrtém a pátém ročníku 

základní školy a má komplexní charakter. Hlavním cílem je praktické zvládnutí výpočetní techniky, sernámení 
se s počítačem a jeho základními částmi, umět využít internet k vyhledávání potřebných zdrojů a naučit se 
pracovat v základních programech. 

Vyučovací předmět má tuto týdenní časovou dotaci:  
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v 4., 5. ročníku – 1 hodiny týdně.  
 Žáci se učí třídit informace, posuzovat je a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním 

vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady.  
Výuka je zaměřována na obsluhu PC (hardware a software), práce s Internetem (email, využití internetu, 

komunikační techniky), kancelářskou práci (MS Office a OpenOffice, prezentační techniky) a grafické práce.  
Výuka probíhá stylem zadání úkolu, řešení a vyhodnocením úkolu. Žákům je nastolen problém a ti 

vyhledávají nejlepší řešení. Pomocí tohoto způsobu výuky, podporujeme myšlení a tvůrčí přístup k řešení 
problémů. Vyhodnocení nejlepšího řešení probíhá porovnáním s ostatními způsoby řešení.  

 
Obsahové, časové a organizační vymezení na 2. stupni: 

Vyučovací předmět Informatika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících základní školy 
a má komplexní charakter. Hlavním cílem je praktické zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého 
vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje 
realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“. Informatika také často doplňuje ostatní vyučovací předměty, 
čímž vznikají velmi úzké mezipředmětové vztahy. Informatika je velmi úzce spjat zejména s českým jazykem.  

Vyučovací předmět má tuto týdenní časovou dotaci:  
v 6., 7., 8., 9. ročníku – 1 hodiny týdně.  

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi poznat možnosti jeho využití, zacházet 
s počítačem a jeho přídavnými zařízeními, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy 
práce s grafikou a e-learningovým vzděláváním.   

Žáci se učí třídit informace, posuzovat je a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním 
vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady.  

Výuka je zaměřována na obsluhu PC (hardware a software), práce s Internetem (email, využití internetu, 
komunikační techniky), kancelářskou práci (MS Office a OpenOffice, prezentační techniky) a grafické práce.  

Výuka probíhá stylem zadání úkolu, řešení a vyhodnocením úkolu. Žákům je nastolen problém a ti 
vyhledávají nejlepší řešení. Pomocí tohoto způsobu výuky, podporujeme myšlení a tvůrčí přístup k řešení 
problémů. Vyhodnocení nejlepšího řešení probíhá porovnáním s ostatními způsoby řešení.  

Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
- dbáme na vyhledávání a třídění informací a jejich propojování do širších významových celků 
- žáky vedeme k osvojování a užívání odborné terminologie 
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jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

- kombinujeme vhodné metody a strategie učení 
- rozvíjíme u žáků schopnost vnímat jevy v souvislostech, zdůrazňujeme mezipředmětové vztahy 
- usilujeme o kritické hodnocení výsledků svého učení 
- zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 
- motivujeme žáky k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení 

Kompetence k řešení problémů: 
- na základě pochopení a propojení informací vedeme žáky ke hledání vhodného řešení a objevování 
různých variant řešení 
- dbáme na samostatné řešení problémů žáky 
- zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 
- seznamujeme žáky s různými druhy informačních a komunikačních prostředků 
- pomáháme žákům porozumět moderním komunikačním technologiím 
- vytváříme prostor k obhajobě svého názoru a k argumentaci 

Kompetence sociální a personální: 
- organizujeme účinnou spolupráci ve skupinách a definujeme jednotlivé role ve skupině 
- dodáváme žákům sebedůvěru a oceňujeme úspěch 
- vyžadujeme od žáků ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi 
- vedeme žáky k respektování odlišných názorů 

Kompetence občanské: 
- navozujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům 
- organizujeme pro žáky exkurze a kulturní a vzdělávací soutěže 
- seznamujeme žáky s různorodostí hodnot a přesvědčení ostatních 

Kompetence pracovní: 
- dbáme na dodržování hygieny práce 
- vedeme žáky k dodržování bezpečnostních pravidel při práci s výpočetní technikou 
- vyžadujeme dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
- podporujeme využívání znalostí a zkušeností pro celoživotní vzdělávání 
- trváme na dokončení práce a vedeme žáky k vytrvalosti 
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Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován ve 4. – 9. ročníku. 

    

Informatika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce 
s hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady 

- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i 
software a postupuje poučeně v případě jejich závady 

řád učebny VT, bezpečnost, pravidla v učebnách VT 

ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně 
nezávadné práce s výpočetní technikou 

- zdůvodní pravidla bezpečnosti v učebně řád učebny VT, bezpečnost, pravidla v učebnách VT 

ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače 
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce 
počítače a jeho nejběžnější periferie 

- využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie 

základní pojmy, funkce a popis počítače a přídavných 
zařízení, počítačová síť 

- popíše počítač  základní pojmy, funkce a popis počítače a přídavných 
zařízení, počítačová síť 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

- pracuje s obrázkem v grafickém editoru (Malování) 
maluje a píše zadané úkoly 

bitmapový grafický program MALOVÁNÍ, základní 
funkce grafického editoru, formát souboru 

seznámení s programem Malování (základní části 
a jejich ovládání); nástroj – „Tužka“; nástroj – „Sprej“; 
nástroj – „Guma a barevná guma“; Uložení a otevření 
souboru 

nástroje – „Štětec“, „Plechovka“, „Úsečka“, „Křivka“ – 
změna tloušťky čáry a barvy 

nástroje – „Obdélník“, „Elipsa“, „Mnohoúhelník“ 
a „Zaoblený obdélník“ – změna barvy výplně a okraje; 
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nástroj – „Lupa“, kopírování a přesouvání obrázku; 
psaní textu do obrázku – volba typu písma, velikost 

- kreslí, kopíruje a vkládá jednoduché objekty kresba jednoduchých objektů; kopírování a vkládání 

kresba srdce – tvarování objektů; výplň, změna 
tloušťky čáry 

klávesové zkratky, při kopírování, vkládání, vyjmutí, 

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty 

- při vyhledávání na internetu používá jednoduché 
a vhodné cesty  

úvod do internetu, základní pravidla, www stránky, 
vyhledávání, hypertextový odkaz, hry na internetu 

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích 

- pracuje s internetem WWW stránky – hry na internetu (logické, pexeso, 
puzzle,), omalovánky; multimediální využití počítače 

internet- metody a nástroje vyhledávání informací 

formulace požadavku při vyhledávání na internetu, 
vyhledávací atributy 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

- pracuje s textem v textovém editoru (Poznámkový 
blok) 

textový editor - Poznámkový blok (základní pravidla 
při psaní textu 

vyhledávání textu, nahrazování textu 

- otevře a uloží dokument  uložení a otevření dokumentu, změna písma – 
velikost, řez a typ písma) 

- pracuje s textem v textovém editoru  mazání, kopírování, přesouvání textu – využívání 
klávesových zkratek 

příprava dokumentu pro tisk, nastavení tiskárny 
v Poznámkovém bloku, vlastní tisk 

seznámení s textovým editorem, srovnání 
s programem Poznámkový blok; 

- změní parametry během psaní dokumentu změna parametrů během psaní dokumentu – okraje, 
písmo, zarovnání textu 

uložení a otevření dokumentu, změna písma – řez, 
velikost, 

- pracuje s textem v textovém editoru (Word)  základní pravidla při psaní textu, 

- napíše text, upraví tabulku kreslení obrázků v programu Word, 
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automatické tvary, WordArt, textové pole, pozice 
obrázku v textu 

seskupování, tabulka, úpravy tabulky, vkládání 
obrázků ze souboru, kliparty 

    

Informatika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v 
případě jejich závady 

- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i 
software a postupuje poučeně v případě jejich závady  

řád učebny VT, bezpečnost, pravidla v učebnách VT 

- zdůvodní pravidla bezpečnosti v učebně PC  řád učebny VT, bezpečnost, pravidla v učebnách VT 

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce 
počítače a jeho nejběžnější periferie 

- vyřeší běžné problémy s hardwarem a softwarem  jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných 
problémech s hardwarem a softwarem 

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce 
počítače a jeho nejběžnější periferie 
ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače 

- využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie 

základní zásady při práci s počítačem, přihlašování 
a odhlašování 

základy hardwaru a softwaru; struktura, funkce 
a popis počítače a přídavných zařízení, historie 
počítačů 

- přihlásí se a odhlásí se  základní zásady při práci s počítačem, přihlašování 
a odhlašování 

- popíše počítač  základy hardwaru a softwaru; struktura, funkce 
a popis počítače a přídavných zařízení, historie 
počítačů 

- vyjmenuje základní funkce operačních systémů operační systémy a jejich základní funkce 
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Windows Commander - seznámení se základními 
pravidly ovládání. Spuštění, ukončení, maximalizace, 
minimalizace. Základní zobrazení a jeho části, práce 
s panely – výběr disku, pohyb po disku, 

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím počítačová síť 

Windows Commander - seznámení se základními 
pravidly ovládání. Spuštění, ukončení, maximalizace, 
minimalizace. Základní zobrazení a jeho části, práce 
s panely – výběr disku, pohyb po disku, 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém 
a grafickém editoru 
 

- pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém 
editoru 

malování na dané téma – ( bitmapový grafický 
program Malování, vektorový grafický program Zoner 
Callisto, Zebra pro Windows) 

úvod do textového editoru Word, základní pravidla 
psaní textu 

- maluje na dané téma malování na dané téma – ( bitmapový grafický 
program Malování, vektorový grafický program Zoner 
Callisto, Zebra pro Windows) 

- napíše zadaný text úvod do textového editoru Word, základní pravidla 
psaní textu 

Word – hlavní menu, ovládací panely nástrojů, vzhled 
stránky, tisk dokumentu, tvorba diplomů, pozvánek, 
plakátů 

- vytvoří diplom, pozvánku, plakát Word – hlavní menu, ovládací panely nástrojů, vzhled 
stránky, tisk dokumentu, tvorba diplomů, pozvánek, 
plakátů 

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty 

- pracuje s internetem úvod do Internetu, historie Internetu 

prohlížeč Internet Explorer, základní části prohlížeče 

www stránka, adresa, odkaz, význam pravého tlačítka, 
ukládání obrázků a stránek, ukázka tisku www stránek 

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty 

- vyhledá poznatky o historii internetu úvod do Internetu, historie Internetu 
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ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty 

- vyhledává informace na portálech, v knihovnách 
a databázích 

www stránka, adresa, odkaz, význam pravého tlačítka, 
ukládání obrázků a stránek, ukázka tisku www stránek 

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, 
v knihovnách a databázích 

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty 

- při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty 

metody a nástroje vyhledávání informací, formulace 
požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací 
atributy 

- vyhledá informace a obrázky  vyhledávání informací, obrázků 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení 
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení 

- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 

základní funkce komunikace - e-mail, chat, 
telefonování 

seznámení s elektronickou poštou, registrace a tvorba 
schránky 

- pošle a přijme e-mail, přílohu seznámení s elektronickou poštou, registrace a tvorba 
schránky 

E-mail – posílání, mazání, přílohy, posílání obrázků, 
čtení pošty, čtení příloh 

ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními 
programy podle pokynu 

- pracuje s výukovými programy práce s dostupnými výukovými programy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- komunikace v různých situacích 
- otevřená a pozitivní komunikace 
- žák využívá ke komunikaci moderní technologie 

    

Informatika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 
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• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v 
případě jejich závady 

- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware 
i software a postupuje poučeně v případě jejich závady 

řád učebny VT, bezpečnost, pravidla v učebnách VT, 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na 
internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní 
technikou; osvojí si základy elektronické komunikace 

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v 
případě jejich závady 

- jmenuje pravidla bezpečnosti v učebně PC jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných 
problémech s hardwarem a softwarem, 

viry, antiviry 

- zná základy hardwaru a softwaru hardware – CPU, MB, grafická karta, zvuková karta, 
formáty zvuku, síťová karta, modem, monitor, 
klávesnice, myš, tiskárny, scannery, BIOS, 

software – Operační systémy, Windows, 

- vyřeší zadaný problém start – datum a čas, klávesnice, místní nastavení, myši, 
systém, obrazovka, zvuky, přidat nebo odebrat 
program, práce s ikonami – přidání ikonky na plochu – 
zástupce, složka 

diskové manažery – adresáře (složky), soubory, 
manipulace – kopírování, přesouvání, mazání, 
vytváření 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

- ovládá práci s textovými a grafickými editory 
i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 

WORD – seznámení s textovým editorem MS Office, 
vysvětlení pojmů – slovo, věta, řádek, odstavec, 
dokument, pravidla pro psaní textu ve Wordu, uložení 
a otevření dokumentu, úpravy napsaného textu na 
stránce, označení slova, odstavce, věty, celého 
dokumentu, kopírování, mazání a vkládání textu na 
dané místo, 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na 
klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým 

práce s obrázky, obtékání 

vyhledávání a nahrazování textu, kontrola pravopisu 
a dělení slov, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

153 

Informatika 6. ročník  

editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci 
s výukovými programy 

formátování textu – změna písma (velikost, typ písma, 
barva, styl), změna odstavce (zarovnání) 

uspořádání textu na stránce – formát stránky 
(velikost, okraje, orientace, oddíly), záhlaví a zápatí, 

tabulky v textovém editoru Word 

vzhled stránky - okraje, nastavení na šířku, velikost 
papíru 

vlastnosti dokumentu - statistika, závěrečná příprava 
před tiskem, nastavení tiskárny, tisk 

Malování/ Zoner Calisto 

kliparty, wordArt 

Excel – úvod do tabulkového kalkulátoru, základní 
pojmy – pracovní prostředí, panely nástrojů, mřížka, 
buňka, posuvník, list, … 

tabulky v Excelu 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

- vytvoří jednoduchý dokument WORD – seznámení s textovým editorem MS Office, 
vysvětlení pojmů – slovo, věta, řádek, odstavec, 
dokument, pravidla pro psaní textu ve Wordu, uložení 
a otevření dokumentu, úpravy napsaného textu na 
stránce, označení slova, odstavce, věty, celého 
dokumentu, kopírování, mazání a vkládání textu na 
dané místo, 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na 
klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým 
editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci 
s výukovými programy 

práce s obrázky, obtékání 

vyhledávání a nahrazování textu, kontrola pravopisu 
a dělení slov, 

formátování textu – změna písma (velikost, typ písma, 
barva, styl), změna odstavce (zarovnání) 

uspořádání textu na stránce – formát stránky 
(velikost, okraje, orientace, oddíly), záhlaví a zápatí, 

tabulky v textovém editoru Word 
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ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla 
pro práci s textem a obrazem 

záhlaví a zápatí + kultura dokumentu a jeho členění, 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na 
klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým 
editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci 
s výukovými programy 

vzhled stránky - okraje, nastavení na šířku, velikost 
papíru, 

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 

 

- vytiskne dokument  vzhled stránky - okraje, nastavení na šířku, velikost 
papíru, 

- zálohuje data  zásady zálohování dat / stažení z Internetu několika 
stránek z obrázky a jejich následná komprimace 

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví 

- stahuje obrázky z internetu  komprimace a komprimační programy, 

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací 
a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost 
a vzájemnou návaznost 

- ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, 
posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 

Internet - světové medium, teorie + prohlížeče + 
portály, 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na 
internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní 
technikou; osvojí si základy elektronické komunikace 

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací 
a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost 
a vzájemnou návaznost 

- vyhledá informace na internetu vyhledávání na Internetu 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na 
internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní 
technikou; osvojí si základy elektronické komunikace 

    

Informatika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
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• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

- žák ovládá práci s textovými editory formátování textu, vkládání hypertextových odkazů, 
hromadná korespondence, štítky, odrážky a číslování, 
obsah dokumentu, motivy, 

úprava základního nastavení programu, vkládání 
tabulek, tisk dokumentu, možnosti automatické 
opravy, 

seznámení se s jinými textovými editory, př. 
OpenOffice 

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 

- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla 
pro práci s textem a obrazem 

vkládání obrázků do textu, formátování textu 
s obrázkem, typografické základy při psaní textu, 
rozvržení dokumentu, 

kopírování obrázků z internetu, použití klávesy 
PrintScreen, programu malování, seznámení se 
s grafickými programy 

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví 

používá informace z různých informačních zdrojů 
a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

internet a e-mail, vyhledávání a dotazování se na 
informace, zpracování informací , 

informační etika, autorský zákon, copyright 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

- ovládá práci s tabulkovými editory práce s buňkami, formátování buněk, ohraničení 
buněk, textová a číselná buňka, vlastní formát buňky, 
práce s buňkami, 

vytváření vzorců a funkcí - suma, průměr, min, max, 
když, podmíněné formátování, práce s více listy, 

vytváření grafů, úprava grafu, vlastní typy grafu, 
změna řad, propojování různých dokumentů, 

vkládání tabulek a grafu do různých programů, 
formátování dokumentu, nastavení vlastností stránky, 
tisk dokumentu, 
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seznámení se s jinými tabulkovými editory, př. 
OpenOffice 

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě 

- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace 
v textové, grafické a multimediální formě 

seznámení se s programem PowerPoint, vkládání 
textu, obrázků, formátování prezentace, 

vkládání videa a zvuku do prezentace, jejich nastavení, 
vkládáni animací, přechod snímku, časování, úvodní 
menu, 

prezentace vlastně vytvořenou prezentaci, hodnotí 
spolužáky a vyvolává diskuzi 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 

- sestavování příspěvků podle kritérií, 
- příklady stavby a uspořádání zpráv, 
- principy sestavování sdělení, 
- stavba a uspořádání sdělení 

    

Informatika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

- ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných 
aplikací 

seznámení se s grafickou terminologií, vektorová 
a rastrová grafika, grafické aplikační programy, dpi, 

vektorová grafika - výhody a nevýhody program 
ZonerCalisto, práce s vrstvami, vkládání textu, import 
a export, ukládání jako jiný dokument, křivky 
a přechody, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

157 

Informatika 8. ročník  

tisk, nastavení formátu tisku a vlastností stránky, 
kreslení tabulek, tvorba letáku, 

rastrová grafika – výhody a nevýhody program Gimp 
a Zoner PhotoStudio, úprava obrázku, změna 
rozměrů, jas a kontrast, barevná hloubka, 

retušování, klonování, koláž, práce s vrstvou, úprava 
textu, tvorba efektů - ohnivý text, ohnivá koule atd…, 
tisk a export 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

- ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

záhlaví a zápatí, předvolba tisku, práce s listy, funkce 
s vyhledat, počet, když, countif …, mocniny 
a odmocniny, 

hromadná korespondence, import a export dat, 
třídění dat, vyhledávání a nahrazování textu, příprava 
dotazníků , stavení a ovládání filtrů, 

vylepšení grafů 

ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává 
potřebné informace na internetu 

- používá informace z různých informačních zdrojů 
a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

pokročilejší práce na internetu, pojmy intranet 
a extranet, klávesa shift, záložky, tisk do souboru, 
orientace v html kódu ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 

zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

- komunikace v různých situacích 
- otevřená a pozitivní komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 

- sestavování příspěvků podle kritérií, 
- příklady stavby a uspořádání zpráv, 
- principy sestavování sdělení, 
- stavba a uspořádání sdělení 

    

Informatika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
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• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

- rozumí terminologii v IT Hardware, Software, HW - historie, HW,CPU, MB, 
Ram, ROM, přídavné karty, I/O, síťová karta, repro 
soustava, modem - externí a interní, case, monitor, 
klávesnice, myš, tiskárna, scanner, 

pojmy PSTN, RSI, DPI, bsp, pixel, b a B, PSI, paket, … 

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

- rozumí a internetové prezentaci a chápe její využití základní terminologie internetových stránek – www, 
html, hypertext, webhosting, frame, ftp, … 

seznámení se s prohlížeči - Internet Explorer, Mozila, 
Opera, stahování souborů, využití záložek a listů 

Huml kód - úprava textu, pozadí, nastavení 
hypertextového odkazu, změna vlastností odkazu, 
propojení dvou stránek, Freewarové programy, 

ukládání stránek, používání tabulek na stránkách, 
vkládání obrázků a zvuků, dělící čára, … 

ftp přenos na web, registrace domény a webprostoru, 
využívání internetového poradenství 

ankety, počítadlo na stránky, počítadlo na soubory, 
návštěvní kniha, formuláře 

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 

- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla 
pro práci s textem a obrazem  

rozvržení stránky, umístění obrázků, druhy pozadí, 
druhy písma 

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě 

- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace 
v textové, grafické a multimediální formě  

vytvoření závěrečného projektu na vlastní téma - 
vytvoření webové prezentace (nebo prezentace), 
umístění stránek na internet, vytvoření textové 
dokumentace a vlastní prezentace (obhajoba) 
vlastního díla před komisí. 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 

- sestavování příspěvků podle kritérií, 
- příklady stavby a uspořádání zpráv, 
- principy sestavování sdělení, 
- stavba a uspořádání sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 

- principy sestavování sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

- cvičení pro rozvoj kreativity 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     
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5.6 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 3 0 0 0 0 0 0 7 

Povinný Povinný Povinný           

    

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni:  
Vyučovací předmět Prvouka svým komplexním pojetím vymezuje vzdělávací problematiku, která se 

týká člověka, rodiny, společnosti, historie, vlasti, přírody, kultury, techniky a zdraví. Rozvíjí poznatky, 
dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání a směřuje k 
dovednostem pro praktický život.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení:  
Vyučovací předmět Prvouka je velmi úzce propojen s řadou tematických celků v ostatních vyučovacích 

předmětech, probíhá většinou ve třídách, ale také v přírodě. K často užívaným metodám a forem práce 
založených především na žákovské spolupráci, vzájemného učení na základě prezentací žáků , které vycházejí 
ze schopnosti orientovat se v informačních zdrojích, z projektů, projektových dnů, skupinové vyučování, 
práce s encyklopediemi a atlasy, exkurze a školní výlety. K výuce některých tematických celků je vhodné 
využít pobytu na škole v přírodě. Mezi velmi důležité formy výuky patří provádění samostatných nebo 
kolektivních experimentů, kterými si žáci ověřují vlastnosti pozorovaných jevů. Učitel využívá všech forem 
a metod výuky, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.  
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  

Místo, kde žijeme – důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních 
skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků.  

Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se základními 
právy a povinnostmi.  

Lidé a čas – orientace v dějích a čase.  
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Název předmětu Prvouka 

Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti 
a rozmanitosti živé i neživé přírody.  

Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci 
a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé 
bytosti.  

Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 3. ročníku:  
v 1. a 2. ročníku – 2 hodiny týdně  
v 3. ročníku        – 3 hodiny týdně.  

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
- upevňujeme preventivní chování  
- orientujeme se v propojování historických, zeměpisných a kulturních informací  

Kompetence k řešení problémů: 
- upevňujeme účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti 
i zdraví a bezpečnosti druhých  

Kompetence komunikativní: 
- rozšiřujeme si slovní zásobu v osvojovaných tématech  
- pojmenováváme pozorované skutečnosti a zachycujeme je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech  

Kompetence sociální a personální: 
- pracujeme ve skupině  

Kompetence občanské: 
- vedeme žáky k respektování pravidel  

Kompetence pracovní: 
- zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Prvouka je vyučována v 1. – 3. ročníku. 

    

Prvouka 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
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• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 místě svého bydliště a školy prostředí domova, adresa, nejbližší okolí bydliště 
prostředí školy, školní řád a školní povinnosti 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí 
školy 

bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace 

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost 

ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v okolí svého 
bydliště a školy 

 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

- uplatňuje zásady bezpečného chování ve škole a při 
zájmové činnosti  

pracovní návyky 

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 

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině a role 
rodinných příslušníků 

příbuzenské vztahy, vztahy mezi členy rodiny (úcta, 
pomoc) 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků 
a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 
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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 

- podává poznatky o sobě a rodině příbuzenské vztahy, vztahy mezi členy rodiny (úcta, 
pomoc) 

významné události v rodině 

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského 
chování 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem lidí pravidla rodinného života, práva a povinnosti členů 
rodiny 

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

významné události v rodině 

vztahy mezi lidmi, osvojování vhodného chování 

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského 
chování 

- respektuje odlišné názory vztahy mezi lidmi, osvojování vhodného chování 

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského 
chování 

- rozpozná nevhodnost neslušných a urážlivých výrazů vztahy mezi lidmi, osvojování vhodného chování 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

- orientuje se v čase, rozlišuje děj v přítomnosti, 
minulosti a budoucnosti  

kalendář, roční období, časový řád, denní režim 

- využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě 

časová jednotka (rok, měsíc, týden, den, hodina) 

svátek, narozeniny 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

- pozoruje a porovnává viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích 

charakteristika ročních období - pozorování změn 
v přírodě, počasí, rostliny a živočichové v různých 
ročních obdobích – změny 

domácí zvířata a jejich mláďata, znaky života, životní 
potřeby a péče o ně 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví   

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle 

základní části lidského těla, péče o zdraví (prevence 
nemocí) 

první pomoc – drobná poranění 

osobní hygiena, denní režim, správná životospráva 

ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová 
adekvátně 
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 

- chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi osobní bezpečí, krizové situace 

- v případě potřeby umí požádat o pomoc pro sebe či 
pro jiné  

krizové situace, vhodná a nevhodná místa pro hru 
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sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek   

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

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 

- osvojuje si způsoby bezpečného chování při různých 
činnostech  

krizové situace, vhodná a nevhodná místa pro hru 

- uplatňuje základní pravidla účastníků silničního 
provozu 

znalost pravidel silničního provozu – chodec 

dopravní značky 

čísla tísňového volání 

- využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času  

krizové situace, vhodná a nevhodná místa pro hru 

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   

 

- ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových 
linek 

čísla tísňového volání 

správné a bezpečné chování při mimořádných 
událostech, situace hromadného ohrožení 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných a krizových událostech  

správné a bezpečné chování při mimořádných 
událostech, situace hromadného ohrožení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

- cvičení dovedností zapamatování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

- poznání sebe a své rodiny – hlubší zamyšlení nad její důležitostí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Etnický původ 

- nedělá rozdíly mezi svými vrstevníky 

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

165 

Prvouka 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 prostředí školy a okolí  orientace v budově školy a v nebližším okolí 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

- dodržuje daný režim  režim školy, školní řád 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných   

- uplatňuje pravidla silničního provozu  dopravní výchova, bezpečná cesta do školy 

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 

- rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině, ke spolužákům 
a jiným lidem a vzájemné role jednotlivých členů rodiny 

vztahy v rodině, pravidla rodinného života 

život rodiny – řád rodiny, principy demokracie 
významné události 

vztahy mezi lidmi, osvojení vhodného chování 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

- odvodí význam různých povolání a pracovních činností pracovní činnosti lidí, výsledky jejich práce 

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní 
činnosti 

různá povolání, volný čas a jeho využití 

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti  

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 

- rozpoznává různé materiály  různé materiály a výrobky, běžné činnosti s nimi 

- ovládá manipulaci s předměty denní potřeby  předměty denní potřeby 
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ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

- orientuje se v čase orientace v čase podle hodin a kalendáře, režim dne 

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase 

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

- uvede názvy dnů, měsíců, ročních dob  orientace v čase podle hodin a kalendáře, režim dne 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

- dodržuje činnosti v denním režimu sledování významných dat 

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností průběh lidského života 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

- využívá časové údaje při řešení situací v každodenním 
životě 

sledování významných dat 

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

určování času - minulost, přítomnost, budoucnost 

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu  

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

- popisuje proměny přírody v ročních obdobích proměny přírody v ročních obdobích 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé 
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích 

stavba těla rostlin a živočichů 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce 
a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

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 

 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

- rozlišuje živočichy a určí jejich zařazení základní skupiny živočichů 
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ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně 
žijících zvířat 

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla - rozlišuje popsat jednotlivé části těla lidská postava, stavba těla, smysly 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady 
bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví 
jiných 

- vhodně se chová v různých situacích vztahy mezi lidmi a pravidla chování 

řešení konfliktních situací 

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 

- respektuje hygienická pravidla zdraví, nemoc 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá 
sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; 
zvládá ošetření drobných poranění 

základní hygienické potřeby 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové 
a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

- rozpozná příznaky běžných nemocí zdraví, nemoc 

- rozlišuje zdravou a nezdravou stravu  vliv stravy na zdraví, pitný režim 

- dodržuje pitný režim  vliv stravy na zdraví, pitný režim 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání 
s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace 
s operátory tísňových linek 

- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci drogová prevence, prevence šikany 

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání 
s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá 
o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových linek 

osobní bezpečí 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady 
bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví 
jiných 

- vyhodnotí situaci a v případě nutnosti požádá o pomoc 
pro sebe či jiné dítě 

základy první pomoci, krizové situace 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

- reaguje na mimořádné události hromadné ohrožení 
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účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

- uplatňuje základní pravidla silničního provozu dopravní značky, dopravní prostředky, pravidla 
silničního provozu 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady 
bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví 
jiných 

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného 
chování účastníka silničního provozu 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije 

- rodáci, kulturní a historické události významní rodáci, kulturní a historické památky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, vzájemné poznávání se ve skupině/třídě  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

- umění rychle a správně se rozhodnou v krizových situacích, poskytnou první pomoc a neohrozit na životě sebe ani druhé 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

- zaujetí kladných postojů k sobě samému, svému zdraví a udržování kvalitního životního prostředí ve své blízkosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

- prostředí a zdraví 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 
s místem, v němž žije 
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

- vyjmenuje pamětihodnosti obce historická a památná místa v obci, armáda ČR 

- seznámí se se symboly obce (vlajka, znak)  vztahy v místě bydliště, určování světových stran, 
orientace v okolí 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí 
školy 

- orientuje se na mapě obce název obce a jejích částí 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

- rozpozná typ krajiny, ve které žije  okolní krajina – vliv krajiny na život lidí, působení lidí 
na krajinu a životní prostředí 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost 

- rozpozná lidský výtvor a přírodninu  

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

- pojmenuje několik chráněných živočichů a rostlin 

rozšíření rostlinstva a živočichů 
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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 

- zobrazí postavení členů rodiny a popíše jejich 
vzájemné vztahy  

rodina, soužití lidí, ohleduplnost, etické zásady, 
rizikové chování, předcházení konfliktů 

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 

- podílí se na přípravě pravidel třídy a dodržuje je pravidla slušného chování 

osvojování asertivního chování, právo a spravedlnost 

soužití lidí – pracovní činnosti lidí, různá povolání 

volný čas a jeho využití, pracovní režim 

- vytvoří soubor odlišných jedinců- etnický původ  podobnost a odlišnost lidí 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

- orientuje se na časové ose  základní orientace v čase: minulost, přítomnost 
a budoucnost 

- využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě  

základní orientace v čase: minulost, přítomnost 
a budoucnost 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije 

- interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 
s místem, kde bydlí 

kultura a historie naší obce 

společně se spolužáky vytvoří soubor materiálů 
týkajících se kultury a historie regionu 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

- porovnává změny v přírodě během ročních období živá příroda, jedinečnost života na Zemi, podmínky 
života organismů 

neživá příroda 

základní význam vody, vzduchu, tepla a půdy 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

- třídí rostliny podle významných znaků  živá příroda, jedinečnost života na Zemi, podmínky 
života organismů 
 

- určuje společné a rozdílné znaky rostlin a živočichů  

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

- uplatňuje základní hygienické a režimové návyky 
s využitím elementárních znalostí o lidském těle 

lidské tělo, stavba těla, základní funkce a projevy 
člověka 

péče o zdraví, zdravá výživa, zdravý životní styl 

ochrana před infekcemi přenosnými krví 
nemoc, drobné úrazy a poranění, přivolání pomoci 
v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, 
správný způsob volání na tísňovou linku 

- projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 
zdraví 
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Prvouka 3. ročník  

 

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   

- rozpozná život ohrožující zranění  první pomoc, osobní a duševní hygiena 

- rozezná nebezpečí různého charakteru 

osobní bezpečí 
 

- využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času  

- uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu  

bezpečné chování v rizikovém prostředí, v silničním 
provozu v roli chodce, předcházení rizikovým situacím 
v dopravě a v dopravních prostředcích 
 

- respektuje pravidla bezpečného chování, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

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   

- vyhodnotí situaci a aplikuje své znalosti pro 
komunikaci s operátory tísňových linek  

procvičování dovednosti přivolat pomoc dospělého 
a policie, situace hromadného ohrožení 

- dodržuje pravidla bezpečného chování při setkání s cizí 
osobou 

osobní bezpečí 

bezpečné chování v rizikovém prostředí, v silničním 
provozu v roli chodce, předcházení rizikovým situacím 
v dopravě a v dopravních prostředcích ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných   

- uplatňuje pravidla silničního provozu, vnímá dopravní 
situaci, vhodně vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry 
pro své chování jako chodec  

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

- reaguje na pokyny dospělých  procvičování dovednosti přivolat pomoc dospělého 
a policie, situace hromadného ohrožení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- změny v krajině 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

- chránění a ohrožení živočichové a rostliny - nutnost jejich zachování a vytváření podmínek pro jejich další existenci 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Princip sociálního smíru a solidarity 

- respekt k sociokulturním skupinám, zamezení projevů intolerance 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     
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5.7 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu:  
Předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vlastivěda obsahuje ze tří okruhů, a 

to z okruhů Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas.  
Vyučovací předmět vlastivěda zahrnuje ve 4. a 5. ročníku učivo zeměpisné a historické. Díky vlastivědě 

získáme zeměpisné znalosti týkající se nejen naší vlasti, ale i Evropy. Obohatí nás znalostmi z kultury, 
techniky a dalších témat. Vlastivěda ale také zahrnuje náhled do naší historie a umožňuje nám pozorovat 
a pojmenovávat věci, jevy, děje a jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Některé výstupy z RVP ZV jsou 
realizovány na dopravním hřišti v rámci dopravní výchovy.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení:  
Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve čtvrtém a pátém ročníku základní 

školy. Vyučovací předmět má ve čtvrtém i v pátém ročníku dvouhodinovou časovou dotaci s tím, že v pátém 
ročníku je jedna hodina disponibilní.  

 Hlavním cílem předmětu v rámci dějepisné části je získání důležitých vědomostí z oblasti historie 
a rozvíjení jasných představ o minulosti, na jejichž základě budeme moci porozumět současnosti. V rámci 
zeměpisné části je hlavním cílem plynně navázat na získané poznatky z prvouky a dále je rozvíjet, a to nejen 
teoretickými, ale i praktickými znalostmi a dovednostmi. Vlastivěda často doplňuje ostatní vyučovací 
předměty, čímž vznikají velmi úzké mezipředmětové vztahy. Vlastivěda je spjata zejména se čtením, psaním, 
přírodovědou, výtvarnou výchovou, matematikou, praktickými činnostmi a hudební výchovou.  
        Vyučovací předmět Vlastivěda je vhodný pro zařazování projektů, a to jak třídních, tak i celoškolních. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 
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Název předmětu Vlastivěda 

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

Kompetence k učení: 
- učíme žáky systematicky vyhledávat a třídit informace  
- předkládáme žákům možnosti používání osvojených dovedností v praktickém životě  
- vedeme žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály  

Kompetence k řešení problémů: 
- vedeme žáky k využívání vlastního úsudku a zkušenosti při řešení problému 
- podporujeme a oceňujeme žáky v jejich snažení a vytrvalosti při řešení problému  

Kompetence komunikativní: 
- učíme žáky správně formulovat své myšlenky a názory 
- učíme žáky naslouchat názorům spolužáků, využívat možnosti o názorech diskutovat a dbáme na 
 porozumění různých typům textů a záznamů 

Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky k tomu, aby si v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle 

svých možností poskytnout  
- vedeme žáky ke vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu  
- učíme je reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, 

přijímat radu i kritiku 

Kompetence občanské: 
- vedeme žáky k respektování našich tradic a kulturního i historického dědictví 
- pomáháme žákům získat přehled o kulturním a politickém dění  

Kompetence pracovní: 
- motivujeme žáky k práci 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován ve 4. a 5. ročníku. 

    

Vlastivěda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
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Vlastivěda 4. ročník  

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci 
a některé jejich zástupce, symboly našeho státu 
a jejich význam 

- umí sdělit letopočet vzniku ČSR, ČR  ČR – Naše vlast (národ, základy státního zřízení 
a politického systému ČR, státní správa a samospráva, 
státní symboly) 

- sdělí jméno prezidenta a premiéra ČR 

- definuje a napíše oficiální název ČR  

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci 
a některé jejich zástupce, symboly našeho státu 
a jejich význam 

- definuje státní uspořádání ČR 
- vysvětlí pojem demokracie  
- ke státním svátkům přiřadí důležité historické události  

ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky - vyjmenuje a popíše státní symboly, 

ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky - vysvětlí jejich význam a použití 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

- umí pracovat s mapou práce s mapou 
 

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České 
republiky, určí světové strany 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

- vysvětlí význam globusu a map 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
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Vlastivěda 4. ročník  

podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

- vysvětlí pojem měřítko mapy a jeho význam – vysvětlí 
pojem nadmořská výška 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

- vyhledá na mapě nížiny, vrchoviny a pohoří 

- umí se orientovat v jízdním řadu autobusu a vlaku  jízdní řád 

- umí si vysvětlit údaje vyjádřené značkami práce s mapou 

jízdní řád 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

- vyhledá ČR na mapě Evropy poloha ČR – sousední státy 
 

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České 
republiky, určí světové strany 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice 
a její zeměpisné poloze v Evropě 

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

- orientuje se na mapě Evropy 

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 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
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podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice 
a její zeměpisné poloze v Evropě 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

- pojmenovává a ukazuje sousední státy – 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice 
a její zeměpisné poloze v Evropě 

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

- ukazuje na mapě jednotlivé části Česka 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České 
republiky, určí světové strany 

historické země 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a 
její zeměpisné poloze v Evropě 

 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

- vyhledá, ukáže a pojmenuje na mapě pohoří, 
vrchoviny a nížiny 

povrch ČR 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 
z hlediska přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 

map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 

- vyhledá a ukáže na mapě nejdůležitější vodní toky, 
jezera, nádrže a rybníky ČR  

vodstvo ČR 
 

- definuje pojmy povodí, rozvodí, úmoří  
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podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 

Evropy a polokoulí 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 
z hlediska přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického 

- vyhledá na mapě významná města města – vznik a vývoj 

ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti 
a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí 

současná podoba měst 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 
z hlediska přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického 

- vyjmenuje významné průmyslové podniky, kulturní 
a vzdělávací instituce 

historické památky 

významná města 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik 

- pojmenuje Prahu, jako hlavní město  Praha 
 - vypráví pověst o založení Prahy  

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

- vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím  počasí a podnebí 
 - charakterizuje podnebí ČR  

- posuzuje zemědělství, průmysl a nerostné bohatství 
v jednotlivých oblastech ČR 

půdy a zemědělství 

nerostné bohatství 

průmysl 

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu 
a pobytu v přírodě 

- chová se v přírodě podle zásad bezpečného pohybu životní prostředí – ochrana 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 

- zdůvodňuje nutnost ochrany životního prostředí  

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 

- uplatňuje bezpečné způsoby chování v silničním 
provozu v roli chodce a cyklisty  

dopravní výchova – jízda na kole 
 

- využívá pravidla pro bezpečnou jízdu na kole  
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situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, 
v obci (městě) 

- pojmenuje příbuzenské vztahy mezi jednotlivými členy 
rodiny 

náš domov – prostředí domova, příbuzenské vztahy, 
orientace v místě bydliště 
 

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití 
ve škole, v rodině, v obci (městě) 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, 
v obci (městě) 

- chápe role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití 
ve škole, v rodině, v obci (městě) 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

- orientuje se v místě svého bydliště – zná zajímavá 
místa ve svém okolí a umí o nich vyprávět 

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení 

- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi a odůvodní své 
názory 

ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní  
emocionality 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

- pracuje s časovými údaji čas 

časová přímka 
 

- využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději 
a mezi jevy  
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Vlastivěda 4. ročník  

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

- využívá knihoven, muzeí a galerií jako informační 
zdroje pro pochopení minulosti  
- zdůvodní základní význam nemovitých i movitých 
kulturních památek  

obrazy z českých dějin 
 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik 

- rozeznává současné a minulé čas 

časová přímka 

- orientuje s v hlavních reáliích minulosti a současnosti 
naší vlasti s využitím regionálních specifik  

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové 

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů 

- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků 
a významných dnů  

historický přehled - znalost významných dní v roce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

- Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti  občana 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 

- zapojení se prostřednictvím školy do akcí pro širokou veřejnost 

    

Vlastivěda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Vlastivěda 5. ročník  

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

- určí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu Praha 

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

regiony ČR 

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

- určí světové strany, pohybuje se podle nich v přírodě regiony ČR 

evropské státy, významná evropská města 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

-rozlišuje náčrty, plány, základní typy map evropské státy, významná evropská města 

kontinenty a oceány 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice 
a její zeměpisné poloze v Evropě 

- vyhledá jednoduché údaje na mapách ČR a Evropy regiony ČR 

evropské státy, významná evropská města 

kontinenty a oceány 

- vyhledá regionální zvláštnosti a posoudí jejich význam  střediska cestovního ruchu 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

- zprostředkuje ostatním zážitky z vlastních cest, 
porovná přírodu a způsob života v různých zemích 

cestování, život lidí v různých zemích 

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci 
a některé jejich zástupce, symboly našeho státu 
a jejich význam 

- rozlišuje orgány státní moci, jejich zástupce, symboly 
státu 

státní zřízení a politický systém ČR, státní správa 
a samospráva 

státní symboly 

Armáda ČR 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)  
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení 

- vyjádří vztahy mezi lidmi, pravidla pro soužití ve škole, 
v rodině, mezi přáteli  

chování lidí, vlastnosti, pravidla slušného chování 

- obhájí své názory chování lidí, vlastnosti, pravidla slušného chování 

protiprávní jednání 

- připustí omyl, umí se omluvit principy demokracie 

základní práva dítěte 

protiprávní jednání 
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Vlastivěda 5. ročník  

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy 

- rozpozná společensky nepřijatelné chování základní práva dítěte 

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování 
vrstevníků a dospělých 

protiprávní jednání 

ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva 
a povinnosti žáka školy 

 

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

- používá peníze v běžném životě vlastnictví, korupce 

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými 
finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování 
peněz 

ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu 
a vrácené peníze 

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském 
a přírodním prostředí na změny a některé problémy 
a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

- zabývá se zlepšením životního prostředí ve svém okolí základní globální problémy 

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

- odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze vlastnictví, korupce 

ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu 
a vrácené peníze 
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Vlastivěda 5. ročník  

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými 
finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování 
peněz 

- na příkladu ukáže možnost realizace všech chtěných 
výdajů vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat, jak vracet 
dluhy 

rizikové situace 

ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný 
rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

- pracuje s časovými údaji k pochopení vztahů mezi ději 
a jevy 

doba pobělohorská, J. A. Komenský 

české země, součást Rakouska, Marie Terezie, Josef II. 

národní obrození 

1. světová válka, samost. Československo 

2. světová válka, Mnichov, protektorát, osvobození 
poválečný vývoj, nástup totality 

návrat k demokracii 

Česká republika 

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí 
a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

- využívá knihovnu, muzeí, galerií jako informačních 
zdrojů pro pochopení minulosti 

doba pobělohorská, J. A. Komenský 

české země, součást Rakouska, Marie Terezie, Josef II. 

národní obrození 

1. světová válka, samost. Československo 

2. světová válka, Mnichov, protektorát, osvobození 
poválečný vývoj, nástup totality 

návrat k demokracii 

Česká republika 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější 
kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého 
bydliště 

- zdůvodní význam ochrany kulturních památek národní obrození 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti 
s využitím regionálních specifik 

- rozeznává současné a minulé, orientuje se v hlavních 
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti 

doba pobělohorská, J. A. Komenský 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi 
životem dnes a životem v dávných dobách 

české země, součást Rakouska, Marie Terezie, Josef II. 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, 
které se vztahují k regionu a kraji 

národní obrození 

1. světová válka, samost. Československo 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

183 

Vlastivěda 5. ročník  

2. světová válka, Mnichov, protektorát, osvobození 
poválečný vývoj, nástup totality 

návrat k demokracii 

Česká republika 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi 
životem dnes a životem v dávných dobách 

- hodnotí způsob života předků doba pobělohorská, J. A. Komenský 

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

české země, součást Rakouska, Marie Terezie, Josef II. 

národní obrození 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, 
které se vztahují k regionu a kraji 

- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků 
a významných dnů 

1. světová válka, samost. Československo 

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů 

2. světová válka, Mnichov, protektorát, osvobození 
poválečný vývoj, nástup totality 

návrat k demokracii 

Česká republika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

- rozlišuje orgány státní moci, jejich zástupce, symboly státu 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

- rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Formy participace občanů v politickém životě 

- politický systém ČR a možnosti aktivního zapojení 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

184 

5.8 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni:  
Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověka jeho svět. Tato vzdělávací oblast 

je jedinou oblastí, která je koncipována pouze pro první stupeň základního vzdělávání.  
Přírodověda je důležitou složkou základního vzdělávání žáků, neboť žákům pomáhá chápat organizaci 

života v rodině, ve škole, v obci a ve společnosti. Pomáhá mu zvládat nové životní situace, upevňovat 
pracovní a režimové návyky. Probouzí v něm kladný vztah k místu jejich bydliště, rozvíjí vztah k naší zemi. 
Seznámí ho s velkou rozmanitostí a proměnlivostí živé a neživé přírody. Poskytne mu základní poučení 
o zdraví a nemocech, o bezpečném chování v různých životních situacích, o své odpovědnosti za zdraví své 
i jiných lidí.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení:  
Vyučovací předmět Přírodověda obsahuje tematické okruhy Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví 

a vyučuje se jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku v dotaci dvě hodiny týdně. Přírodověda je úzce 
spjata s literární výchovou, vlastivědou a tělesnou výchovou.  

Vyučuje se ve třídě, v rámci výuky zařazujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty a výuku doplňujeme 
exkurzemi dle možností.  

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
- integrujeme učení do smysluplných celků  

Kompetence k řešení problémů: 
- předkládáme žákům problémy vázané na učební látku i každodenní život  
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Název předmětu Přírodověda 

Kompetence komunikativní: 
- nabízíme různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňujeme žákovi porozumět různým typům 
textů a záznamů, obrazového materiálu  

Kompetence sociální a personální: 
- poskytujeme žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení a tím žáky učíme podílet se na 
příjemné atmosféře v týmu  

Kompetence občanské: 
- uznáváme možnost volby při rozhodování a tím umožňujeme žákovi rozhodovat se podle dané situace 
- nabízíme aktivity v režimu školy směřující k podpoře a ochraně zdraví žáků 

Kompetence pracovní: 
- poskytujeme žákům různé nástroje a pomůcky a tím vedeme žáka k používání materiálů, nástrojů 
a vybavení a dodržování vymezených pravidel  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován ve 4. a 5. ročníku. 

    

Přírodověda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

- vnímá propojenost prvků živé a neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody 

živá a neživá příroda 

ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává 
propojenost živé a neživé přírody 

neživá příroda a její význam 

vztahy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

186 

Přírodověda 4. ročník  

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 

- nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody 
a činností člověka 

potravní řetězec 

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 

- porovnává na základě pozorování základní projevy 
života na konkrétních organismech 

živá a neživá příroda 

ekologie 

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 

- prakticky třídí organismy do známých skupin dělení organismů 

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 

- využívá jednoduché klíče a atlasy práce s atlasy a klíči 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody 
a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách 
regionů 

přírodní společenstva v jednotlivých ročních obdobích 

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 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody 
a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

- zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy dělení organismů 

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující 
se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení 
organismů prostředí 

potravní řetězec 
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ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující 
se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení 
organismů prostředí 

- nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 
prostředí 

ekologie 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje 
a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

- chápe pojem magnetická síla látky a jejich vlastnosti 

třídění látek 

- založí jednoduchý pokus změny látek a skupenství 

ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými 
látkami 

pokusy 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje 
a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

- naplánuje a zdůvodní postup pokusu látky a jejich vlastnosti 

ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými 
látkami 

pokusy 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje 
a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 
ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými 
látkami 

- vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu látky a jejich vlastnosti 

pokusy 

- určí vlastnosti vzduchu, vody, nerostů, hornin a půdy  vlastnosti, porovnání látek a měření veličin 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

- definuje postavení Země ve vesmíru  Slunce – Země 
 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 
s rozdělením času a střídáním ročních období 
ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období 

- vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi 

- dává do souvislosti střídání dne a noci a ročních 
období s pohyby Země 

- vysvětlí pojmy gravitační a magnetická síla  

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle 
k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav 
a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

lidské tělo 

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti 
a návyky související s preventivní ochranou zdraví 
a zdravého životního stylu 

- pečuje o své zdraví péče o zdraví 
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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 

zdravá výživa 

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování 
v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události 

nemoc 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

osobní, intimní a duševní hygiena 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu 
a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob 

osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médiích, brutalita a jiné formy násilí 
v médiích 

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 

- vyjmenuje zásady 1. pomoci první pomoc 

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování 
v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události 

pomoc blízkým osobám 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

 

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 

- ošetří drobné poranění, pomůže blízké osobě drobné úrazy a poranění 
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ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování 
v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události 

první pomoc 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

pomoc blízkým osobám 

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě 
nutnosti zajistí lékařskou pomoc 

 

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 

- předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

návykové látky a zdraví 

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování 
v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky - uplatňuje základní dovednosti a návyky související 
s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

návykové látky a zdraví 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

hrací automaty a počítače 

tabák, alkohol, počítače 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

- nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

- zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy 
- nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

- porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

- zná propojení živé a neživé přírody, princip rovnováhy 
přírody, charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí 

rizika v přírodě, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi 

různé podmínky života na Zemi 

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu 
a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují 

- nachází souvislosti mezi činností člověka a vzhledem 
přírody 

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 

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 

- prakticky roztřídí organizmy podle klíčů a atlasů  třídění organizmů 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

- zdůvodní význam chráněných území ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; 
v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími 
a sezónními činnostmi; mimořádné události 
způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi 

ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody 
a životního prostředí 

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu 
a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují 
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ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

- popíše postavení Země ve sluneční soustavě  Země a vesmír, sluneční soustava 

- zná souvislosti s dělením času, střídáním ročních 
období 

podnební pásy 

Měsíc – trvání dne a noci 

rok na severní a jižní polokouli 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a k podpoře vlastního zdravého způsobu 
života 

- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav pro 
vlastní zdraví 

lidské tělo 

tělní soustavy 

znaky života člověka, odlišnost od ostatních živočichů 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

- dbá o své zdraví  znaky života člověka, odlišnost od ostatních živočichů 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku 

- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu  

osobní bezpečí, týrání, šikana, sexuální obtěžování 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

- ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových 
linek 

první pomoc při drobných poranění, praktické 
ošetření 

osobní bezpečí, týrání, šikana, sexuální obtěžování 

situace hromadného ohrožení, postup v případě 
ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén), 
požáry (příčiny a prevence vzniku), integrovaný 
záchranný systém 
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- jmenuje čísla tísňových linek zdravý životní styl, návykové látky, hrací automaty, 
počítače 

první pomoc při drobných poranění, praktické 
ošetření 

osobní bezpečí, týrání, šikana, sexuální obtěžování 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 
a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

- orientuje se v etapách vývoje člověka před a po 
narození 

vývojová období člověka, partnerství, rodičovství, 
základy sexuální výchovy, partnerské a osobní vztahy, 
etická stránka sexuality ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 
a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

- vyjmenuje vývojové etapy vývojová období člověka, partnerství, rodičovství, 
základy sexuální výchovy, partnerské a osobní vztahy, 
etická stránka sexuality ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku 

 - plánuje svůj čas s ohledem na požadavky okolí  vývojová období člověka, partnerství, rodičovství, 
základy sexuální výchovy, partnerské a osobní vztahy, 
etická stránka sexuality 

osobní bezpečí, týrání, šikana, sexuální obtěžování 
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ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny 
dospělých při mimořádných událostech 

- uplatňuje žádané způsoby chování pro zachování 
bezpečnosti a zdraví a při ohrožení života 

situace hromadného ohrožení, postup v případě 
ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén), 
požáry (příčiny a prevence vzniku), integrovaný 
záchranný systém 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

-ošetří drobná zranění  první pomoc při drobných poranění, praktické 
ošetření 

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události 

- osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné 
chování v silničním provozu, dopravní značky; 
předcházení rizikovým situacím v dopravě 
a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti 

- vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své chování jako chodec 
a cyklista 

- osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné 
chování v silničním provozu, dopravní značky; 
předcházení rizikovým situacím v dopravě 
a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti 

- určí dopravní značky - osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné 
chování v silničním provozu, dopravní značky; 
předcházení rizikovým situacím v dopravě 
a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 

ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná 
způsob péče o drobná domácí zvířata 

- péče o pokojové rostliny a drobná zvířata péče o pokojové rostliny a drobná zvířata 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

- nalýza vlastních i cizích postojů a hodnot komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

- tolerance a pohled na svět očima druhého – spolupráce a pomoc 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 
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- vztahy, propojenost a význam – utváření zdravého životního stylu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

- nerovnoměrnost života na Zemi – odpovědnost k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     
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5.9 Dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu:  
Předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na vzdělávací oblast Člověk 

a jeho svět. Vzdělávání v oblasti člověk a společnost rozvíjí žákovy znalosti a dovednosti pro jeho aktivní 
zapojení do života v demokratické společnosti. Důležité je seznámení se s rozmanitými a proměnlivými 
dějinnými, sociálními a kulturně-historickými aspekty života lidí.  

Výuka dějepisu je zaměřena na vytvoření orientace v historickém vývoji, uchování kontinuity historické 
paměti, pochopení historických událostí, vliv osobností na dějiny, práci s historickými mapami 
a odpovídajícími historickými dokumenty. Je dále zaměřena na vytváření a rozvíjení pozitivních občanských 
postojů, upevnění vědomí evropské sounáležitosti a respektování hodnot a mezilidských práv, s nimiž je 
současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Výuka přináší základní a přehledně 
zpracované poznatky o konání člověka v minulosti, zároveň je však poukázáno na to, že dějiny nejsou 
pouhým ustrnulým kolosem fakt, nýbrž že jsou plné otázek, výzev k interpretaci a že jsou ukazatelem na 
současný stav. Otázky vyplývající z minulosti se ptají po vzhledu možné budoucnosti. Opomenuty nezůstávají 
ani dějiny příslušného regionu. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti 
a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení:  
Výuka probíhá v dějepisně-zeměpisné učebně a částečně v učebně informatiky. Forma práce je volena 

dle aktuálního tématu vyučovací jednotky. Vyučující se snaží o provázanost s ostatními příbuznými 
předměty, například formou krátkodobých, ale i náročnějších projektů. Aktuální aktivity jsou prezentovány 
na webových stránkách školy (např. návštěva památníku obětem šoa v Liberci). Žáci jsou též motivováni 
k účasti v historických soutěžích odpovídajícím jejich věku i znalostem. K výuce dále využíváme televizi 
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Název předmětu Dějepis 

s videem, PC prezentace, internet, historické mapy a různé materiály z historických časopisů či odborné 
literatury.  

Integrace předmětů • Dějepis 

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

Kompetence k učení: 
- klademe u žáků důraz na orientaci v základních znalostech z naší i světové historie  
- učíme žáky samostatně vyhledávat potřebné informace a být schopen je utřídit a použít je v praxi  
- rozvíjíme u žáků schopnost samostatně myslet  
- zapojujeme žáky do diskuse a pomáháme jim vhodně argumentovat na základě předložených 
a spolehlivých informačních zdrojů  

Kompetence k řešení problémů: 
- klademe důraz na problémové situace a jejich příčiny v historii 
- diskutujeme o daném problému 

Kompetence komunikativní: 
- učíme žáky prezentovat informace vyhledané na internetu, v literatuře, nebo jiném zdroji 
- seznamujeme žáky i s událostmi nedávné historie, vybízíme je, aby kladli věcné otázky a zároveň 
kultivujeme žákovy písemné i ústní projevy 

Kompetence sociální a personální: 
- vedeme ke spolupráci ve skupinách a chápání zásad týmové práce 

Kompetence občanské: 
- vedeme žáky k úctě k historickému dědictví i k vlastnímu národu  
- pomáháme pochopit širší souvislosti historických událostí v evropském i celosvětovém měřítku  
- porovnáváme odlišné kultury a jejich přínos  

Kompetence pracovní: 
- uplatňujeme srovnávací metodu a pomocí ní chápeme minulost jako základ a východisko naší 
budoucnosti 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Dějepis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku s týdenní dotací 2 vyučovacích hodin.  
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Dějepis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti 
a potřebnosti dějepisných poznatků 

- vysvětlí význam dějin úvod do učiva – význam zkoumání dějin, získávání 
informací o dějinách, historické prameny 

D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit se 
z minulosti 

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

- správně znázorní časovou osu, řadí chronologicky 
historické epochy 

úvod do učiva – význam zkoumání dějin, získávání 
informací o dějinách, historické prameny 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

- definuje informační zdroje úvod do učiva – význam zkoumání dějin, získávání 
informací o dějinách, historické prameny 

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

- rozpozná vývojová stadia člověka pravěk – paleolit, mezolit, neolit, eneolit, doba 
bronzová, doba železná, stěhování národů, první 
Slované 

D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, 
způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby 
a kultovní předměty 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů 
a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

- charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců 

D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, 
způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby 
a kultovní předměty 

D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu života 
pravěkých a současných lidí 
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D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu života 
pravěkých a současných lidí 

- definuje podmínky přechodu k zemědělství 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství 
a zpracování kovů pro lidskou společnost 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, 
dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou 
společnost 

- objasní příčinu oddělení řemesel od zemědělství 

- popíše zpracování kovů  

- má představu o tehdejších řemeslech  

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území 

- vyjmenuje některá archeologická naleziště 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

- objasní souvislosti mezi přírodními podmínkami 
a vznikem prvních států 

starověk – Mezopotámie, Indie, Čína, Egypt 

starověké Řecko a Kréta 

příchod řeckých kmenů 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

- porovná jednotlivé formy vlády a společenské 
rozvrstvení ve starověkých státech 

vznik městských států a kolonizace 

Atény a Sparta 

boje Řeků za svobodu 

aténská demokracie 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 
D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vývojem starověkých států 
D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších 
civilizací 

- uvede významné památky řecká vzdělanost, věda a umění 

- porovná vývoj starověkých států starověk – Mezopotámie, Indie, Čína, Egypt 

starověké Řecko a Kréta 

Atény a Sparta 

Makedonie a Alexandr Veliký 

starověký Řím 

- rozlišuje mýty a historické události starověk - Mezopotámie, Indie, Čína, Egypt 

starověké Řecko a Kréta 

Atény a Sparta 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

- definuje přínos antiky, její kulturní a umělecký odkaz 
pro rozvoj evropské kultury, 

řecká vzdělanost, věda a umění 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
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důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství 
a souvislost s judaismem 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

- vyjmenuje umělecké památky a významné osobnosti, řecká vzdělanost, věda a umění 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

- vysvětlí pojem demokracie a porovnává ji s jinou 
formou vlády 

aténská demokracie 

- vysvětlí prolínání kulturních vlivů řecká vzdělanost, věda a umění 

olympijské hry 

- vysvětlí vývoj v římském impériu starověký Řím 

osídlení Itálie 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

- rozlišuje formy státní moci počátky římského státu 

- popíše život v Římě a ve vojenském táboře  vývoj Říma do ovládnutí Itálie 

- na mapě ukáže rozsah římské říše vývoj Říma do ovládnutí Itálie 

boj Říma o Středozemní moře 

- pohovoří o postavení otroků v římské říši občanské války 

římské císařství 

- vysvětlí příčiny povstání otroků Spartakovo povstání 

občanské války 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

- dokáže porovnat barbarské civilizace s antikou počátky křesťanství 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

- vysvětlí vznik a úlohu křesťanství počátky křesťanství 

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

- porovná rozdílný vývoj v Evropě vzdělanost, věda a umění Říma 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

- rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy 
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Dějepis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

- zopakuje příčiny zániku západořímské říše a popíše 
rozdělení minulosti na 3 části 

historické pojetí rozdělení minulosti 

- popíše způsob osídlení Evropy a způsob života 
germánských kmenů  

nové uspořádání Evropy, vznik germánských říší 

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské 
a gotické kultury 

- popíše, které dvě vrstvy obyvatel byly základem 
středověké společnosti a kde se poprvé vytvořily 

feudální společnost 

- vysvětlí pojem feudum-léno, naturálie, vazal  feudální společnost 

- popíše vznik Francké říše a ukáže její území na mapě  Francká říše, Karel Veliký 
 - vysvětlí pojem majordomus, objasní kdo byl Karel 

Veliký a kdy panoval a jakého titulu dosáhl  

- popíše význam rozvoje kultury za Karla Velikého  

- porovná vývoj ve Francké říši po smrti Karla Velikého a 
objasní okolnosti zániku Francké říše  

rozdělení Francké říše, Byzantská říše 
 

- ukáže na mapě, kde se rozkládala Byz. říše, najde 
hlavní město a objasní postavení byz. císaře  

D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve 
středověké společnosti 

- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého 
člověka, objasní postavení a organizaci církve v raném 
středověku, 

křesťanství a islám, Arabové a jejich výboje 
 

- popíše rozdíly mezi křesťanstvím a islámem, ukáže na 
mapě rozsah arabské říše, popíše pomocí mapy, kam 
směřovaly arabské výboje, - vysvětlí, v čem byly pro 
Evropu přínosné a v čem Arabové vynikali  
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 - orientuje se v rozdělení slovanských kmenů, určí, kde 
ležela pravlast Slovanů a z jakých důvodů se slovanské 
kmeny daly do pohybu Evropou  

Slované 
 

- popíše, jak Slované obdělávali půdu a charakterizuje 
obydlí slovanských předků, řemesla  

D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území - vysvětlí příchod Slovanů do Čech, popíše, jak vypadala 
naše země v době jejich příchodu a kde vznikalo 
nejstarší osídlení, 

počátek dějin českých zemí 
 

D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území - objasní vznik, vývoj a zánik Sámovy říše 

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

- popíše kdy a jak vznikla Velkomoravská říše, orientuje 
se v panovnících VM, objasní k čemu chtěli frančtí 
králové využít šíření křesťanství 

Velká Morava 
 

D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území 

D-9-4-03p uvede základní informace z období počátků 
českého státu 

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám 

- žák objasní, kdo byl Cyril a Metoděj, popíše jejich 
význam a přínos, žák objasní kdy a proč VM zanikla, 
orientuje se na mapě 

D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu 
v době přemyslovské a lucemburské 
D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti 
přemyslovského a lucemburského státu 

- objasní původ rodu Přemyslovců, popíše přínos 
kronikáře Kosmy, porovná údaje ze starých pověstí se 
skutečností 

počátky českého státu 
 

- orientuje se na mapě, vymezí úlohu a přínos Václava, 
Boleslava I.a Boleslava II., objasní přínos vzniku 
pražského biskupství  

- vysvětlí důsledky vyvraždění rodu Slavníkovců  

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou 
a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám 

- vysvětlí, co přispělo k šíření křesťanství v Čechách, žák 
vyjmenuje nejstarší zemské patrony a české kláštery 

křesťanství v Čechách 
 

- uvede příklady literárních děl vzniklých v raném 
středověku  

- objasní způsob volby českého knížete, vymezí úlohu 
kastelána, knížecí družiny a poddaných  

život v přemyslovských Čechách 
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- vysvětlí způsob vzniku šlechty a popíše život rolníků 
v raně středověkých Čechách  

 

- objasní důvod poklesu knížecí moci v 11.století, popíše 
vývoj vztahů českého státu a římské říše, orientuje se na 
mapě  

první přemyslovští králové 
 

- vysvětlí příčiny sporů mezi římským císařem 
a papežem, jmenuje první české krále a objasní způsob, 
jakým titul získali  

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské 
a gotické kultury 

- objasní, čím se románský sloh vyznačuje, jmenuje 
příklady románské kultury 

románský sloh v Čechách 

- vysvětlí pojem a průběh kolonizace, objasní její 
význam, dále vysvětlí pojem lhůta a lokátor  

proměna středověké krajiny 
 

- popíše vzhled a funkci nejstarší vesnice, popíše systém 
hospodaření a vysvětlí, v čem spočíval pokrok při 
ranému středověku  

- objasní princip zakládání měst  města a jejich význam 
 - jmenuje nejstarší města, popíše vzhled města, jmenuje 

a vysvětlí, jaké výsady města získávala a proč, vysvětlí, 
jaké vrstvy obyvatelstva v městě žily, jaké existovaly 
druhy měst a čím se odlišovaly, popíše hygienické 
podmínky ve městě  

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské 
a gotické kultury 

 

  

- jmenuje základní prvky gotického slohu, jmenuje 
typické stavby, objasní, jaké dva náměty často 
ztvárňovali gotičtí malíři a sochaři, žák vysvětlí pojmy 
deskový obraz, katedrála, oltář, portál, fiála, pilíř 
a žebrová klenba 

gotický sloh v Čechách 

- vyjmenuje nově vzniklé typy škol, objasní význam 
univerzity a jmenuje její 4 odvětví, objasní, které jazyky 
se používaly  

středověká vzdělanost 

- objasní pojem křížové výpravy, příčiny jejich vzniku, 
orientuje se na mapě, jmenuje jejich cíl a směr cest, 
vysvětlí okolnosti jejich konce a jejich důsledky  

křížové výpravy 
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 - vysvětlí pojem Zlatá bula sicilská, objasní okolnosti 
jejího vydání, její význam a obsah, uvede panovníky 
spojených s Bulou, popíše vzhled nového českého 
znaku  

Zlatá bula sicilská 

D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu 
v době přemyslovské a lucemburské 

- objasní postavení panovníků Přemysla Otakara I. 
a Václava I., na mapě ukáže rozsah českého státu, 
vyjmenuje úspěchy, kterých tito panovníci dosáhli 

Český stát dědičným královstvím – Přemysl Otakar I., 
Václav I. 

D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti 
přemyslovského a lucemburského státu 

D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu 
v době přemyslovské a lucemburské 

- objasní postavení panovníků Přemysla Otakara II., 
Václava II. A Václava III., na mapě ukáže rozsah českého 
státu, 

Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III. 

D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti 
přemyslovského a lucemburského státu 

D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu 
v době přemyslovské a lucemburské 

- vyjmenuje úspěchy, kterých tito panovníci dosáhli, 
objasní okolnosti a důsledky vymření panovnického 
rodu Přemyslovců po meči 

Český stát dědičným královstvím – Přemysl Otakar I., 
Václav I. 

D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti 
přemyslovského a lucemburského státu 

Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III. 

D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější 
osobnosti českých dějin v novověku 
D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní historické 
události v naší zemi v daném období 

 

- objasní původ nové dynastie a dobu její vlády, vysvětlí 
postavení panovníka Jana Lucemburského, jeho význam 
a důsledky jeho dlouhodobé nepřítomnosti v zemi, žák 
popíše bitvu u Kresčaku  

volba nové dynastie – Lucemburkové, Jan 
Lucemburský 

- zhodnotí okolnosti nástupu Karla IV. na trůn, čím se 
zasloužil o rozvoj českého státu, proč se nazýval čtvrtý 
a jaké bylo jeho původní jméno, žák vysvětlí pojem 
Karlova římská jízda, popíše manželství Karla IV.  

Karel IV. 
 

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské 
a gotické kultury 

- vysvětlí znaky na konkrétních ukázkách gotiky, 
orientuje se v našich nejvýznamnějších památkách, 
zhodnotí přínos panování Karla IV. pro další formování 
Českého státu, orientuje se v územním rozsahu Českého 
státu a sousedních států 
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- charakterizuje období vlády Václava IV. A porovná ho s 
dobou panování jeho otce Karla IV, vysvětlí, proč 
docházelo k neshodám mezi Václavem IV. a vysokou 
šlechtou  

Ve stínu slavného otce – Václav IV. 
 

D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 
husitského hnutí 
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

- objasní snahy reformního hnutí  

vysvětlí význam pojmu Dekret kutnohorský  

- popíše životní mezníky a učení Mistra Jana Husa, 
vysvětlí příčiny husitského hnutí 

počátek husitské revoluce 
 

- objasní pojmy defenestrace, dekret, kacíř, klatba, 
koncil  

- vysvětlí pojem 4 artikuly pražské, objasní důvody 
založení Tábora, popíše způsob života táborů  

husitské války, Jan Žižka 
 

- vymezí význam postavy Jana Žižky  

D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 
husitského hnutí 
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

- vyjmenuje Žižkovy vítězné bitvy, objasní průběh 
husitských válek po Žižkově smrti, charakterizuje 
průběh církevního koncilu v Basileji 

husitská vítězství a konec jejich slávy 

- popíše průběh a důsledky bitvy u Lipan  husitská vítězství a konec jejich slávy 

- vysvětlí okolnosti nástupu Zikmunda Lucemburského 
na trůn,  

Zikmund Lucemburský 
 

- vysvětlí přínos Jihlavské kompaktáty, objasní otázku 
jeho nástupnictví  

- vysvětlí pojem království dvojího lidu, popíše krátký 
život Ladislava Pohrobka a objasní okolnosti volby Jiřího 
z Poděbrad českým králem a jeho vládu  

Království dvojího lidu 
 

- popíše jeho mírové snahy v zahraniční politice 
a důvody k nabídnutí českého trůnu polským 
Jagelloncům  

- jmenuje Jagellonce na českém trůně, uvede spory, ke 
kterým za jejich vlády docházelo, objasní jejich konec, 
uvede významné stavby a díla, vzniklé v jagellonské éře  

Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a 

- popíše vývoj v Anglii a Francii předcházející stoleté 
válce, uvede vládnoucí panovnické rody  

Evropa v pozdním středověku, stoletá válka 
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náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

- vysvětlí příčiny vypuknutí stoleté války, popíše průběh 
války, zhodnotí význam Jany z Arku, popíše konec války 
a její důsledky, orientuje se na mapě v historických 
souvislostech  

- zopakuje asijské kočovníky pronikající do Evropy v 
průběhu středověku, objasní dobu a způsob a důsledky 
zásahu Mongolů (Tatarů) do evropského dění, ukáže na 
mapě pohyb kočovníků  

Tatarské a Turecké výboje 

- porovná vývoj v pozdním středověku a raném 
novověku, popíše změny v textilní výrobě, hutnictví, 
sklářství, hornictví, zemědělství a vojenské technice 
a vojenském umění, objasní přínos vynálezů v oblasti 
dopravy  

hospodářské změny v Evropě v 15. – 16. stol. 

- popíše rozvoj obchodu a peněžnictví, vznik obchodních 
společností, bank a směnáren, žák vysvětlí princip 
pojmů: výroba pro trh a nákladnický systém, první 
manufaktury, dělba práce, monopol, dělník 
a podnikatel  

společenské změny v Evropě v 15. – 16. stol. 

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky 
D-9-5-03p popíše důsledky objevných cest a poznávání 
nových civilizací pro Evropu 

- uvede příčiny a předpoklady uskutečnění zámořských 
objevů, zároveň na mapě ukáže, jak probíhaly a kam 
směřovaly objevné plavby Portugalců a Španělů, 
charakterizuje jejich průběh, přínos a důsledky pro 
Evropu a zbytek světa, popíše objevování Ameriky, 
charakterizuje první plavbu kolem světa, určí její 
význam 

objevné cesty a jejich důsledky pro Evropu 

- popíše stručně vývoj v Turecku, Indii, Číně a Japonsku 
a srovná vývoj těchto států s vývojem Evropy  

civilizace Asie, Afriky 

- vyjmenuje vyspělé civilizace na americkém kontinentě, 
objasní vztah Evropanů k indiánskému obyvatelstvu, 
vysvětlí průběh dobývání indiánských území  

civilizace Ameriky 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

206 

Dějepis 7. ročník  

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky 

- objasní okolnosti vzniku nového pohledu na svět a na 
úlohu člověka ve světě,  

Italská renesance a humanismus 
 

- charakterizuje renesanční umění, je schopen popsat 
prvky renesanční stavby, uvede příklady, vyjmenuje 
významné osobnosti a ozřejmí jejich přínos evropské 
kultuře 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky 

- vysvětlí pojmy renesance, humanismus, anatomie, 
astronomie, astrologie, alchymie, perspektiva, arkáda, 
manýrismus, sgrafita, kopule 

renesance a humanismus mimo Itálii 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky 

- objasní způsob šíření renesančních myšlenek mimo 
Itálii, charakterizuje renesanci zemí na sever od Alp 

Italská renesance a humanismus 

renesance a humanismus mimo Itálii 

- jmenuje představitele zaalpské renesance 
a humanismu 

Italská renesance a humanismus 

renesance a humanismus mimo Itálii 

- objasní příčiny vzniku reformace, vysvětlí cíle, o které 
reformace usilovala  

reformace – příčiny, Luther, Kalvín 
 

- vyjmenuje její hlavní myšlenky, objasní, kde působili 
a co hlásali Martin Luther a Jan Kalvín, žák porovná, 
v čem se liší, vysvětlí pojem teze, laik a celibát  

- vysvětlí příčiny vzniku protireformace a objasní, co 
protireformace prosazovala, dále zhodnotí, k jakým 
společenským změnám přispěla reformace 
a protireformace  

protireformace 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských 
a náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

- orientuje se na mapě, kde všude vládli Habsburkové, 
objasní, čím se vyznačovala vláda Karla V. a Filipa II. 

Španělsko za Karla V. a Filipa II. 

D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější 
osobnosti českých dějin v novověku 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu 
v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských 

- charakterizuje hospodářskou situaci Španělska 
a vysvětlí, proč došlo k povstání měst  

Španělsko za Karla V. a Filipa II. 
 

- vysvětlí pojem inkvizice  
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a náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 
D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější 
osobnosti českých dějin v novověku 

- charakterizuje poměry v Nizozemí pod španělskou 
nadvládou  

boj Nizozemí za svobodu 
 

- vysvětlí příčiny povstání v Nizozemí, vysvětlí pojem 
unie  

- vysvětlí příčiny války růží, popíše její průběh 
a zhodnotí její výsledek, žák charakterizuje její příčiny 
a důsledky  

počátky absolutistické monarchie v Anglii 
 

- objasní, čím bylo období alžbětinské Anglie významné, 
charakterizuje soupeření mezi Anglií a Francií 
a zhodnotí výsledek tohoto soupeření  

- popíše vztah Francie k Habsburkům, charakterizuje 
vládu Františka I. 

počátky absolutistické monarchie ve Francii 
 

- vysvětlí, proč došlo k náboženským válkám ve Francii 
a jaké byly jejich výsledky, zhodnotí přínos vlády 
Jindřich IV.  

- popíše vývoj situace ve Francii po Jindřichově smrti  

- popíše poměry v římskoněmecké říši, porovná 
odlišnosti od ostatních států západní Evropy  

Svatá říše římská a německá reformace 
 

- popíše průběh reformace v říši, objasní způsob 
vyřešení náboženských rozporů, srovná rozšíření 
katolického vyznání v jednotlivých zemích západní 
Evropy, ukáže na mapě  

- srovná Rusko a jeho vývoj s ostatními zeměmi 
(hospodářství, náboženské a politické poměry)  

počátky absolutismu v Rusku 
 

- charakterizuje a porovná vládu Ivana III. a IV., zamyslí 
se nad tím, jaké změny přinesla jejich vláda a jak se 
vyvíjelo Rusko po smrti Ivana IV. Hrozného,  

- vysvětlí pojem samoděržaví, ikona, kozáci, bojaři, car 
a pravoslaví  

- určí cíle tureckých výbojů, kam až dosahovaly (ukáže 
na mapě), zhodnotí, jak skončil zápas o ovládnutí 
Středozemního moře a popíše důsledky tureckých válek  

boje s Turky 
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D-9-5-04 objasní postavení českého státu 
v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských 
a náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 
D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější 
osobnosti českých dějin v novověku 

- určí na mapě a vyjmenuje území, o které Habsburkové 
rozšířili své panství v roce 1526, - vyjmenuje všechna 
území pod nadvládou Habsburků, orientuje se na mapě, 
objasní okolnosti nástupu Habsburků na český trůn, 
vysvětlí pojem personální unie, ozřejmí hospodářské 
postavení českého státu v habsburském soustátí, 
objasní souvislost mezi tolarem a dolarem 

České země po nástupu Habsburků 

- vysvětlí pojem stav, vyjmenuje existující stavy 
v Čechách, ozřejmí, kdo do nich nepatřil, charakterizuje 
práva stavů a pravomoci stavovských sněmů, dále 
charakterizuje stavovskou monarchii  

Česká stavovská společnost 
 

- vysvětlí jakým způsobem se král Ferdinand I. snažil 
o pevnější vládu, tzv. centralizační úsilí  

- vysvětlí příčiny stavovského odboje v roce 1547, 
popíše a zhodnotí potrestání odboje, vysvětlí pojem 
zemané, vladykové, generální stavy, ústřední úřady, 
zemské sněmy  

počátky protihabsburského odboje 

- vyjmenuje a charakterizuje církve působící 
v předbělohorských Čechách, popíše průběh 
rekatolizace v Čechách (jezuitský řád)  

náboženské poměry v Českém státě v době 
předbělohorské 

- popíše vládu a přínos Maxmiliána II.  Maxmilián II. a Česká konfese 
 - vysvětlí pojem Česká konfese a charakterizuje její 

obsah a význam pro další vývoj v českých zemích  

- vysvětlí pojem: glazura, konzervativní, pogrom, 
radikální  

- objasní změny, které nastaly za vlády Rudolfa II., 
vysvětlí pojem Rudolfův Majestát a co umožnilo jeho 
vydání, časově zařazení  

České království za Rudolfa II. 
 

- popíše konec vlády Rudolfa II.,  

- charakterizuje dvůr Rudolfa II,.  

- jmenuje některé osobnosti působící na tomto dvoře  
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- zhodnotí význam tajemných věd pro tehdejší dobu 
a jejich přínos pro současnost  

- vysvětlí pojem kuriozita a opozice  

- popíše prosazování renesance v Čechách, časově určí 
její pronikání do Čech, vyjmenuje stavby, na kterých se 
renesance uplatňovala a uvede jejich charakteristické 
rysy  

Česká předbělohorská 
 

- zhodnotí, jak se renesance projevovala ve vnitřním 
vybavení  

- vysvětlí pojem gobelín, žák charakterizuje českou 
renesanční literaturu a české vzdělání  

- vysvětlí pojem herbář, partikulární školy, kavalírské 
cesty  

- popíše vývoj situace v Čechách za vlády krále Matyáše, 
vysvětlí příčiny povstání, popíše jeho průběh a konec, 
objasní potrestání účastníků povstání, ozřejmí následky 
stavovského povstání  

České stavovské povstání 

- vysvětlí pojem konfiskace, exulant, emigrace, 
Obnovené zřízení zemské  

České stavovské povstání 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

- orientuje se na mapě v době třicetileté války třicetiletá válka 
 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

- určí příčiny třicetileté války, vyjmenuje státy do ní 
zapojené, určí na které straně stály, rozdělí válku na 
fáze a zdůrazní vítěze jednotlivých fází 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

- popíše činy a význam osobnosti Albrechta z 
Valdštejna, vysvětlí okolnosti a důvody zavraždění 
Albrechta z Valdštejna 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

- objasní přínos vestfálského míru a shrne výsledky 
a důsledky války, vysvětlí pojem rozvrat, kardinál, 
předěl, žoldnéřské vojsko, generalisimus 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

- definuje historické pojmy - absolutismus, konstituční 
monarchie, osvícenství 

osvícenský absolutismus, osvícenství, rokoko, 
klasicismus, Svatá říše římská 

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

- porovná absolutistický způsob vlády v jednotlivých 
státech 

osvícenský absolutismus, osvícenství, rokoko, 
klasicismus, Svatá říše římská 

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy 

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek 
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích 
a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

- charakterizuje rokoko a klasicismus v jednotlivých 
odvětvích 

osvícenský absolutismus, osvícenství, rokoko, 
klasicismus, Svatá říše římská 

- vyjmenuje a zhodnotí zavedené reformy jednotlivých 
panovníků  

Prusko, Slezské války, Marie Terezie 

- popíše příčiny a průběh boje anglických osad za 
nezávislost  

Marie Terezie, Josef II., počátky britského impéria, 
vznik Spojených států amerických 

- ukáže na mapě Spojené státy americké v době vzniku  

- porovná Spojené státy tehdy a dnes  

- charakterizuje poměry v českých zemích v 2. polovině 
18. století 

České země v 2. pol. 18. století, Rusko za Kateřiny II., 
dělení Polska, Velká francouzská revoluce 

- popíše způsob vlády Kateřiny II. a zhodnotí její přínos  

- vysvětlí důvody dělení Polska, jmenuje fáze 
jednotlivého dělení, zhodnotí důsledky dělení  

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 

- vyhledá příčiny, popíše průběh a zhodnotí význam 
francouzské buržoazní revoluce 
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straně a rozbitím starých společenských struktur 
v Evropě na straně druhé 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur 
v Evropě na straně druhé 

- jmenuje významné osobnosti francouzské revoluce 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur 
v Evropě na straně druhé 

- vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé fáze vzestup a pád Napoleona 
 - vylíčí důsledky napoleonských válek  

- vysvětlí význam osobnosti Napoleona  

- vysvětlí pojem průmyslová revoluce  průmyslová revoluce, kapitalistická společnost, 
 - vyjmenuje technické vynálezy  

- posoudí vliv revoluce na rozvoj dělnického hnutí  

- charakterizuje hospodářský liberalismus  

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

- uvede návrhy řešení sociálních problémů a tyto návrhy 
zhodnotí 

červencová revoluce, vznik Belgie 
 

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace 
a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

- jmenuje sociální myslitele, kteří se zabývali dělnickou 
otázkou 

- popíše vznik Belgie  

- charakterizuje poměry v jižní a jihovýchodní části 
Evropy  

neklid ve východní a jihovýchodní Evropě 

- vysvětlí pojem metternichovský absolutismus  Habsburská monarchie a česká společnost v době 
metternichovského absolutismu, revoluce 1848/1849 
ve Francii, pokus o sjednocení Německa a Itálie 

- charakterizuje české národní obrození  

- jmenuje české podnikatele z počátku průmyslové 
revoluce  

- objasní sociální důsledky průmyslové revoluce 
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D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

- vylíčí příčiny, průběh a důsledky revoluce ve Francii 
1848/1849  

Habsburská monarchie a česká společnost v době 
metternichovského absolutismu, revoluce 1848/1849 
ve Francii, pokus o sjednocení Německa a Itálie 
 

- popíše způsob pokusů o sjednocení N, I  

- objasní požadavky revoluce  

- vysvětlí zhoršení česko-německých vztahů  

- uvede nejvýznamnější události a osobnosti roku 1848  

- popíše příčiny porážky revoluce a poměry v 
porevoluční Evropě  

- charakterizuje Viktoriánskou Anglii a Francii císaře 
Napoleona III.  

- vysvětlí rozdíly mezi konzervativci a liberály  

- popíše průběh Krymské války  

- vylíčí proces sjednocení v Německu a Itálii, oba 
procesy porovná  

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích 
a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

- charakterizuje 2. polovinu 19. století v habsburské 
monarchii a českých zemích 

Habsburská monarchie a české země v 2. pol. 19. st., 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 
D-9-6-03p uvede základní historické události v naší 
zemi v 19. století 
D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti 
českých dějin 19. století 

- vysvětlí pojem rakousko-uherské vyrovnání  

- vysvětlí význam císaře Františka Josefa I., jmenuje 
významné události z jeho života  

- vysvětlí pojmy akcie, burza, deportace, hospodářská 
deprese, rezistence, aktivní a pasivní politika  

D-9-6-03p uvede základní historické události v naší 
zemi v 19. století 

- jmenuje české měšťanské a šlechtické politiky 2. pol. 
19. století 

D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti 
českých dějin 19. století 

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace 
a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 

- jmenuje a vyhledá na mapě nejvýznamnější koloniální 
mocnosti a jejich kolonie 
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nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace 
a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

- zdůvodní význam kolonií a uvede příklady soupeření 
mezi velmocemi 

imperiální doba, kolonialismus, vzestup Spojených 
států amerických 
 

 - popíše průběh územního rozšiřování USA v 19. století  

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy 

- charakterizuje politický systém USA 

 - vysvětlí význam Abrahama Lincolna a na základě 
znalostí popíše jeho význam pro světové dějiny  

 - definuje územní rozsah carské říše koncem 19. století  Rusko za posledních Romanovců, Japonsko, 

 - charakterizuje reformy cara Alexandra II. a zamyslí se 
nad jejich významem  

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace 
a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

- vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí světa 

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace 
a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

- uvede důsledky, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla 

 - jmenuje převratné objevy v oblasti přírodních věd 
v 2. polovině 19. století  

 - zamyslí se nad vynálezy, které slouží dodnes  

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

- objasní sociální složení kapitalistické společnosti 
a sociální zákonodárství 

kapitalistická společnost a kultura před 1. světovou 
válkou 
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D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života 
společnosti jednotlivých historických etap 

D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny 
a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války 

 - popíše charakteristické prvky realismu a naturalismu 
v literatuře  

 - charakterizuje impresionismus a secesi  

 - jmenuje jejich zástupce a díla  

 - objasní vývoj v českých zemích a ve světě v předvečer 
1. světové války  

české země před 1. světovou válkou, první světová 
válka, Dohoda proti Dvojspolku, průběh 1. světové 
války  - jmenuje evropské spory a konflikty vedoucí 

k rozpoutání 1. světové války  

 - uvede státy tvořící Dohodu a Trojspolek  

D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny 
a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války 

- vysvětlí záminku k vypuknutí 1. světové války 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 
D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny 
a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války 

- popíše průběh 1. světové války 

- vysvětlí rozdíl mezi pojmy zákopová a blesková válka  

- jmenuje nové zbraně nasazené během 1.světové války  

- objasní vypuknutí revoluce v Rusku  ruské revoluce, vítězství Dohody, Češi za 1. světové 
války - objasní vstup USA do války  

- vysvětlí důvody zániku východní fronty  

- jmenuje důsledky první světové války  

- vysvětlí pojem Československá národní rada a legie  

- jmenuje „muže 28. října“  

- popíše události v říjnu 1918  

- posoudí postavení a situaci českých vojáků  

 - určí příčiny sporů mezi panovníkem a parlamentem, 
vyjmenuje názorové a náboženské skupiny působící 
v Anglii v době Karla I.  

občanská válka v Anglii 
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Dějepis 8. ročník  

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek 

- uvede charakteristické rysy baroka, názorně ukáže na 
mapě, kde se baroko uplatňovalo, jmenuje barokní 
umělce, vybere si barokní stavbu a ukáže na ní prvky 
baroka  

barokní kultura 
 

- objasní projevy baroka v hudbě, literatuře a divadle, 
vyjmenuje barokní nejvýznamnější představitele  

- určí význam slov fuga, iluze, interiér, kontrast, 
monumentalita, sonáta, opera, baroko  

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

- charakterizuje vládu cara Alexeje, vysvětlí změnu 
postavení ruských rolníků, popíše, kam směřovaly 
výboje cara Alexeje a na mapě názorně ukáže posun 
hranice Ruska 

vývoj v Rusku za cara Alexeje, Petra I., rozvoj Pruska 

- objasní plány Petra I. Velikého, zamyslí se nad důvody, 
proč chtěl Petr I. "otevřít okna do Evropy" a vysvětlí 
tento pojem  

- vyjmenuje a charakterizuje Petrovy reformy 
a zhodnotí jejich výsledek,  

- vysvětlí pojmy nevolnictví, ataman, osvěta, velmoc, 
mužici,  

- ukáže na mapě území, na kterém vznikl pruský stát, učí 
předpoklady jeho rozvoje, vymezí vznik pruského 
království  

vysvětlí pojmy kaprál, kurfiřt, militarizace, prestiž, 
osvícenství  

- zopakuje význam vestfálského míru, popíše války 
vedené Leopoldem I. A jeho nástupci  

vývoj Habsburské monarchie po 30leté válce 
 

- popíše stručně konec stavovského povstání v Uhrách –  
žák porovná s děním v Čechách - zamyslí se nad 
významem Juraje Jánošíka  

- přiblíží vládu Karla VI. a jeho obavy o nástupnictví  

 - popíše obsah a význam Pragmatické sankce  
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Dějepis 8. ročník  

 - vylíčí důsledky třicetileté války v českých zemích, 
popíše průběh rekatolizace, její cíle, kdo se na ní podílel 
a jaké byly její výsledky, charakterizuje úlohu 
jezuitského řádu, vysvětlí pojem kanonizace, piaristé  

České země po 30leté válce 

- popíše život šlechty na zámku, kdo na něm pracoval, 
jaké byly povinnosti a postavení poddaných, jak 
reagovali na novou situaci  

hospodářské postavení českých zemí po 30leté válce 
 

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

- popíše vzhled měst a způsob života jejich obyvatel  

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek 

- objasní vznik prvních manufaktur a vysvětlí jejich 
výrobu  

- vysvětlí pojem alegorický  barokní kultura v Českých zemích 
 - vysvětlí projevy baroka v Čechách a na Moravě, 

jmenuje barokní umělce působící v českých zemích 
a jejich díla  

- uvede barokní hudební skladatele a jejich tvorbu,  

- uvede a charakterizuje českou literární tvorbu, vysvětlí 
pojmy kancionál, symfonie, UNESCO  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

- vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod 

    

Dějepis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 
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Dějepis 9. ročník  

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o 
vzniku samostatné Československé republiky 
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

- vysvětlí boj o samostatnost čes. národa mezi dvěma válkami 

poválečné uspořádání světa 

vznik Československé republiky, 

- zhodnotí postavení Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí 

rysy českosl. demokracie, 

- uvede formy odboje a hlavní představitele  poválečná krize, komunismus, fašismus 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

- rozpozná klady a nedostatky dem. systémů poválečná krize, komunismus, fašismus 

- uvede projevy krize, snahy o řešení krize a její 
důsledky 

povál. obnova, „zlatá 20. léta“, léta prosperity 
v Československu 

léta krize v Československu, svět. hosp. krize, 
nacismus v Německu 

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 

- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy ohrožení demokracie totalitou, vývoj v SSSR, 
nebezpečí nového konfliktu, obrana demokracie 
a republiky 

kultura a věda v 1. republice, 

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 

- zjistí příčiny jejich nastolení v širších ekonomických 
a polit. souvislostech 

ohrožení demokracie totalitou, vývoj v SSSR, 
nebezpečí nového konfliktu, obrana demokracie 
a republiky 
 

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 
práv 

- vysvětlí pojmy rasismus, antisemitismus a uvede jejich 
příklady 

- zdůvodní jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv  

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

- objasní příčiny, průběh a důsledky 2. světové války kultura a věda v 1. republice, 

druhá sv. válka, západní tažení, bitva o Anglii, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

218 

Dějepis 9. ročník  

D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 
2. světové války a politický a hospodářský vývoj 
v poválečné Evropě 

napadení Sov. Svazu, obrat ve vývoji 2. sv. v., 

od Mnichova k okupaci 

nebezpečí totality, Protektorát, život v Protektorátu 

závěrečné etapy 2. sv. v., 

charakter. rysy 2. sv. v. 

- popíše formy domácího a zahraničního odboje v obou 
světových válkách  

formy odboje, zahraniční odboj 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa 
v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

- zhodnotí význam a činy našich vojáků a letců 
v zahraničí, 

českost. vojáci na frontách 2. sv. v. 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské 
a politické důvody euroatlantické hospodářské 
a vojenské spolupráce 

- zhodnotí výsledky a důsledky 2.světové války na 
poválečné uspořádání Evropy 

cesta ke svobodě, 

závěrečné etapy 2. sv. v., 

charakter. rysy 2. sv. v. 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků  
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

- objasní pojem studená válka Evropa a svět po r. 1945, důsledky války, mír po válce, 

řešení něm. otázky, 

poválečné Československo do květnových voleb 1946, 

život po válce, nár. menšiny v Československu 

- vysvětlí příčiny studené války Evropa a svět po r. 1945, důsledky války, mír po válce, 

řešení něm. otázky, 

poválečné Československo do květnových voleb 1946, 

život po válce, nár. menšiny v Československu 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa 
v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

- charakterizuje příčiny a důsledky začlenění ČSR do 
sovětského bloku, objasní situaci v poválečném 
Československu v oblasti 

Evropa na rozcestí, 

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí prohra českoslov. demokracie, 

kulturní vývoj 1945 – 1948, 

rozdělené světy, upevnění Sov. bloku 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

politické, hospodářské a kulturní problémy současného 
světa 

kulturní vývoj 1945 – 1948, 

rozdělené světy, upevnění Sov. bloku 

komunistické Československo 
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Dějepis 9. ročník  

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 
práv  
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

- vyhledá oběti politických procesů 50. let, 
zdokumentuje situaci v ČSSR v roce 1968 

protikomun. odboj, poúnorový exil 

změny v Evropě, 50. a 60. léta 

pokus o nápravu systému 1968, 

- objasní pojem normalizace, vyhledá oběti 
normalizačního procesu a srovná s 50. léty 

protikomun. odboj, poúnorový exil 

pád mýtu o socialismu 

léta uvolnění, 

normalizace 

vývoj Československa a od roku 1945 do roku 1989, 
vznik ČR České republiky 

mezinárodní vývoj od 60. let, 

D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a 
vítězství demokracie v naší vlasti 

- sestaví přehled hlavních událostí sametové revoluce 
1989 a dalšího vývoje v Československu 

vývoj Československa a od roku 1945 do roku 1989, 
vznik ČR České republiky 

mezinárodní vývoj od 60. let, 

konec nesvobody, 

Nepřiřazené učivo 

    Češi a Slováci na cestě k sametové revoluci  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Princip sociálního smíru a solidarity 

Učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Fungování a vliv médií ve společnosti 

Umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

Prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech. 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     
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5.10 Výchova k občanství  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výchova k občanství 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Vyučovací předmět výchova k občanství vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího 

oboru Výchova k občanství. Obsah učiva tvoří 5 tematických okruhů: člověk jako jedinec, člověk ve 
společnosti, stát a hospodářství, stát a právo, mezinárodní vztahy a globální svět. Stěžejním cílem předmětu 
je výchova žáka jako demokratického občana současné společnosti s důrazem na zvnitřnění základních 
humanitních hodnot. Některé výstupy z RVP jsou realizovány v rámci projektu „Rozumíme penězům“, který 
je realizován 2 krát ročně na celém druhém stupni (viz příloha Finanční gramotnost).  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení:  
Obsahem učiva jsou základní humanitní okruhy, jenž jsou nezbytné pro vytváření postojů, které souvisí 

s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Předmět 
otvírá cestu k reálnému sebepoznání a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu 
různých životních situací. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití 
a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Výchova k občanství rozšiřuje 
a prohlubuje poznatky o rodině, škole, společenství vrstevníků, vztazích mezi lidmi na různých úrovních, 
o přírodě a ochraně životního prostředí a učí žáky dívat se na vlastní činnosti z hlediska životních perspektiv. 
Tématy jsou nejvýznamnější společenské otázky minulosti i současnosti a to na lokální i globální úrovni.  
         Vzhledem k charakteru předmětu je značný prostor věnován aktivitám, které umožňují vyjádření 
vlastního názoru a zkušeností a zároveň vedou k utváření k formování postojů a hodnot žáků.  

Integrace předmětů • Výchova k občanství 

Kompetence k učení: 
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Název předmětu Výchova k občanství 

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

- učíme žáky pracovat s různými zdroji informací, vyhledávat, zpracovávat a používat takto získané 
informace  

Kompetence k řešení problémů: 
- vedeme žáky je kritickému myšlení 
- vedeme žáky k uvážlivým rozhodnutím a k uvědomění si své zodpovědnosti za svá rozhodnutí a za své 
činy 

Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor a vhodně argumentovali  
- zajímáme se o názory, náměty a zkušenosti žáků  

Kompetence sociální a personální: 
- netolerujeme projevy rasismu a xenofobie  
- vedeme žáky k odmítání všeho, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli  

Kompetence občanské: 
- vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem  
- na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí  
- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí  
- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí  

Kompetence pracovní: 
- důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Výchova k občanství je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ 
v 6. – 9. ročníku. Navazuje na základy (dovednosti, vědomosti, postoje), které žáci získali v prvouce, 
vlastivědě a přírodovědě v 1. – 5 ročníku. Vyučuje se v hodinové týdenní dotaci.  

    

Výchova k občanství 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 
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Výchova k občanství 6. ročník  

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů 
mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným 
a postiženým spoluobčanům 

- vysvětlí důležitost rodiny pro jedince i společnost, 
potřebu pozitivních vztahů 

Rodina 

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 
a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

 - vysvětlí základní funkce rodiny a typy rodin  Rodina 

VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní 
a ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje 
postavení a role rodinných příslušníků 

- vysvětlí pojem role (v rodině), uvede příklady 
odlišných typů rodin v jiných kulturách; popíše vlastní 
role, které v životě zastává; diskutuje nad rozdělením 
rolí v rodině 

rodinné vztahy 

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 
a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

- vysvětlí a správně pojmenuje příbuzenské vztahy; 
projeví zájem o vlastní předky; - uvede příklady 
možných příčin narušených rodinných vztahů a uvede 
možné způsoby řešení 

příbuzenské vztahy 

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 

- uvede, za jakých podmínek může člověk uzavřít 
manželství v ČR; vysvětlí pojem polygamie, registrované 
partnerství, církevní sňatek, civilní sňatek; diskutuje nad 
jinými formami soužití než je heterosexuální svazek; 
uvědomuje si (vysvětlí) svou budoucí zodpovědnost při 
uzavření manželství  

manželství 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 

charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky 

hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 

- jednoduše vysvětlí emocionální a reprodukční funkci 
rodiny, důležitost citů v rodině a reprodukční koloběh; 
vysvětlí pojem plánované rodičovství a uvede různé 
příklady antikoncepce  

emociální a reprodukční funkce rodiny 

- vysvětlí ochrannou funkci rodiny; rozumí, že dětem 
nesmí být ubližováno; sdělí, kam se v přídě potřeby 
obrátit a vyjmenuje důležitá telefonní čísla, vysvětlí, jak 
požádat o pomoc  

rodina jako místo bezpečí a zázemí 
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přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 

zdravou sebedůvěru 

- vysvětlí materiální funkcí rodiny, rodinný rozpočet; 
objasní, jak vhodně zachází s finančními prostředky 
a neplýtvá  

materiální funkce rodiny, výchovná funkce rodiny 

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 
a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového 
a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje 
zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při 
hospodařená s penězi 

- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní 
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 
a výdaje, vysvětlí nezbytnost jednotlivých výdajů v 
hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti 

rozpočet domácnosti, úspory 

VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 
a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá 
se rizikům při hospodaření s penězi 

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

- vysvětlí výchovnou funkcí rodiny, vysvětlí pojem 
výchova, objasní nutnost výchovy a příkladu; uvede, jak 
se chová se podle společenských norem a pravidel 
slušného chování  

život bez vlastní rodiny 

- vysvětlí, jak rozumí pojmům, náhradní výchova, 
ústavní výchovná zařízení, pěstounská péče, osvojení, 
adopce; uvede důvody pro náhradní rodinnou péči, 
vyjmenuje možné obtíže dětí bez vlastní rodiny; vyjádří 
zamyšlení nad hodnotou vlastní rodiny  

život bez vlastní rodiny 

- uvede, čím je škola pro život jedince důležitá; popíše 
základní schéma systému školství v ČR; vysvětlí význam 
vzdělání pro vlastní budoucí život; vysvětlí, proč 
neodmítat vzdělávání a učení  

vzdělávací a výchovná funkce školy 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

- objasní, jak rozumí pojmům pravidlo a norma, uvede 
vybraná pravidla školního řádu – svá práva i povinnosti; 
uvede příklady spoluúčasti na organizaci života ve škole  

normy a pravidla 
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VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná 
způsoby jejich užívání 
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 
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 zásady racionální přípravy na vyučování; 
vysvětlí různé způsoby učení se a vyzkouší je; sestaví 
svůj učební plán a pokouší se ho dodržovat; popíše, jak 
zodpovědně přistupuje k přípravě na vyučování  

umění učit se 

- diskutuje o pojmu domov, uvede různé příklady  pojem domov 

- prokáže znalosti o památkách v obci, jejích 
osobnostech a specifikách; orientuje se ve své obci 
a poskytne o ní stručné informace; uvede znaky obce 
a vysvětlí jejich význam  

obec 

- objasní základní funkcí obecního zastupitelstva 
a úřadu; objasní úlohu občanů na řízení obce  

obecní úřad 

- vyjmenuje složky životního prostředí, uvede jak může 
jedinec přispět k zlepšení životního prostředí v obci  

životní prostředí v obci 

- vysvětlí pojem region; uvede specifika kraje, kulturní 
i přírodní památky, osobnosti  

náš region, náš kraj 

- popíše státní symboly ČR a jejich význam, popíše, jak 
projevuje ke státním symbolům úctu 

stání symboly 

- vysvětlí základní význam Ústavy ČR; vysvětlí pojmy 
demokracie, republika, moc zákonodárná, moc 
výkonná, moc soudní, parlament, poslanecká 
sněmovna, senát; vysvětlí důvody rozdělení státní moci; 
diskutuje nad klady demokratického systému 

Česká republika jako demokratický právní stát 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky  
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 základní události z nejstarších dějin našeho 
národa, rozpozná nejvýznamnější osobnosti naší 
historie a uvede o nich základní informace, vysvětlí 
jejich přínos  

historie našeho národa, významné osobnosti našich 
dějin 

- vyjmenuje nejvýznamnější prezidenty naší historie; 
uvede, čím se proslavili  

naši prezidenti 

- objasní úlohu hlavního města jako dějiště důležitých 
událostí pro náš národ; uvede některá památná místa; 
vysvětlí kulturní a historický význam Prahy  

hlavní město Praha 

VO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a povinnosti 
občanů 

- vysvětlí, jak rozumí základním lidským právům, co 
znamená rovnost všech lidí 

lidská práva 
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VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování 
obrany státu 

- uvede příklad, jak uplatňovat svá práva 
a nepoškozovat práva druhých  

rozdíly mezi lidmi 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám VO-9-1-09 rozpoznává 
netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické 
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti 
všem projevům lidské nesnášenlivosti 

- vysvětlí pojmy rasismus, xenofobie, diskriminace; 
vysvětlí, jak rozpozná projevy nesnášenlivosti 
a uvědomuje si její závažnost; přistupuje k lidem podle 
toho, co umějí a jak jednají  

Všeobecná deklarace lidských práv, Úmluva o právech 
dítěte 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

- objasní, jak rozumí některým právům uvedeným 
v daných dokumentech a diskutuje nad nimi; objasní, 
proč chápat práva jako prostředek pro dostupnost 
každodenních lidských potřeb; vysvětlí, jak rozpozná 
porušování nebo ohrožování práv dětí  

Všeobecná deklarace lidských práv, Úmluva o právech 
dítěte 

- objasní potřebu zákonů; objasní, jak využíváním práv 
vznikají zároveň povinnosti; uvede různé techniky 
řešení problémů, vysvětlí pojem kompromis  

práva a povinnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

- péče o dobré vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Formy participace občanů v politickém životě 

- obec jako základní jednotka samosprávy státu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

- aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování 
a prezentace) 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování 
a komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem 
VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování 
a komunikace v různých životních situacích a rozlišuje 
projevy nepřiměřeného chování a porušování 
společenských norem 
 

- vysvětlí pojmy socializace, sociální skupina, sociální 
role; vyjmenuje faktory působící na vývoj jedince 
(rodina, škola, vrstevníci); vysvětlí, proč se v životních 
situacích dokáže rozhodovat dle svého uvážení 
a nepodléhat vlivům party  

člověk ve společnosti 

- vysvětlí pojmy komunikace, slovní komunikace, 
mimoslovní komunikace, komunikační prostředky 

Komunikace 

- objasní, jak efektivně komunikovat Komunikace 

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

- vysvětlí, jak vyhledat a získat informace z různých 
zdrojů, jak rozlišuje důležité informace od ostatních, 
reflektuje zprávy z médií 

média 

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

- vyjmenuje různé druhy médií média 

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí 
a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

- definuje pojem kultura, vyjmenuje vybrané prvky 
vlastní kultury, vyjmenuje typické prvky jiných kultur; 
objasní důležitost objektivního pohledu na odlišné 
kultury  

kultura 

- objasní, proč vnímat umění jako nedílnou součást 
každé kultury, rozlišuje různé druhy umění, ke kterým 
vymezuje svůj osobní vztah, - objasní, proč vnímat 
umění jako možnost seberealizace a vyjádření 

umění 
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- uvede základní informace o nejrozšířenějších 
světových náboženských systémech, diskutuje nad 
otázkou víry v lidském životě  

Náboženství 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky  
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 

- objasní rozdíl mezi pojmy národ a stát, vyjmenuje 
znaky národa a státu; uvede různé typy států; vysvětlí, 
jak rozumí pojmům demokracie a republika; prezentuje 
a obhajuje své názory 

stát a národ 

zajímavá a památná místa, co nás proslavilo 

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi 
a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

- vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby 
pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

obrana státu 

VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní dovednosti 
potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí 

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi 
a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

- vyjmenuje povinnosti občana při zajišťováni obrany 
státu 

obrana státu 

VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní dovednosti 
potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů  
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

- popíše základní demokratické principy; prokáže 
základní znalosti o systému voleb v ČR; uvede příklady 
začlenění občana do veřejného života; vysvětlí význam 
volebního práva; objasní, jak chápe spoluodpovědnost 
všech občanů v demokratickém státě  

demokracie a volby 

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 

- objasní, jak rozumí rozdělení státní moci na 
zákonodárnou, výkonnou a soudní a jejich vzájemné 
nezávislosti  

státní moc 

- uvede příklady nejvýznamnějších přírodních památek 
naší země, popíše svůj vztah k vlasti  

krásy naší země 
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VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

- odůvodní nutnost chránit a pečovat o životní 
prostředí, objasní si svůj vliv a možnosti ochrany 
životního prostředí  

ochrana životního prostředí 

- objasní možnosti, jak se aktivně se podílet na 
činnostech napomáhajících k ochraně životního 
prostředí  

ochrana životního prostředí 

- popíše základní znaky přírodního a kulturního 
bohatství Čech, Moravy a Slezska a uvede příklady 

ochrana životního prostředí 

jazyk, historie, tradice 

- shrne základní principy chování během mimořádných 
situací; vysvětlí, jak správně používat linky tísňového 
volání, vyjmenuje základní pravidla první pomoci  

mimořádné události 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

- sestaví pyramidu lidských potřeb a vysvětlí její význam 
pro život jedince; rozlišuje nezbytné potřeby od 
marnotratných; objasní nezbytnost uspokojování 
psychických potřeb 

potřeby 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

- rozlišuje různé druhy majetku, objasní způsoby jeho 
nabytí, rozlišuje hmotný a duchovní majetek – uvede 
způsoby jeho ochrany; diskutuje na významem majetku 
pro život jedince 

majetek 

- uvede, jak vnímá vztah člověka k penězům a majetku 
v porovnání s ostatními hodnotami; porozumí pojmům 
životní úroveň, životní styl, konzumní společnost; 
uvede, jak vnímá své spotřebitelské chování  

životní styl a hodnoty 

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 

- poskytne základní informace o EU, vysvětlí její hlavním 
myšlenky a principy; vysvětlí, proč je spolupráce mezi 
Zeměmi Evropy důležitá; diskutuje nad pozitivy 
a negativy členství ČR v EU 

Evropská unie 

VO-9-5-01p uvede příklady základních práv občanů ČR 
v rámci EU a způsoby jejich uplatňování 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

- vysvětlí pojem předsudek, nevykazuje předsudky ve 
vztahu k národnostním menšinám, diskutuje o 
národnostních menšinách v ČR; vysvětlí, jak rozumí 

národnostní menšiny, předsudky 
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VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory 
a zájmy minoritních skupin ve společnosti 

pojmům tolerance, rasismus, xenofobie, diskriminace, 
antisemitismus 

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu 
a xenofobie 

VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné 
mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR 
vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy 

- poskytne základní informace o vybraných 
mezinárodních organizacích (Rada Evropy, OSN, NATO) 
a jejich činnosti 

mezinárodní organizace 

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích 

VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné 
mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR 
vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy 

- popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně 
zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích 

mezinárodní organizace 

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích 

VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné 
mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR 
vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy 

- vyjmenuje nejdůležitější dokumenty v rámci ČR i OSN, 
kde jsou ukotveny lidská práva, diskutuje o významu 
a smyslu lidských práv; objasní nutnost dodržování 
lidských práv; dbá na dodržování vlastních práv 
a respektuje práva druhých 

lidská práva v dokumentech 

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí 
a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

- diskutuje o různých formách diskriminace, uvádí 
příklady; rozumí pojmům rasismus, xenofobie, 
diskriminace; nevnímá odlišnost druhých negativně 

diskriminace 
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VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu 
a xenofobie 

VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla 
společenského soužití 

- uvádí příklady porušování lidských práv, reflektuje 
svou pozici jako občana v demokratickém právním 
státě; uvede, jak rozpozná porušování svobody 

rovnost lidí, svoboda a autorita, porušování lid. práv 

VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla 
společenského soužití 

- uvede, jak rozumí rozdílu mezi morálkou a právem, 
objasní vnímání morálních zákonů jako přirozené 
součásti lidskosti; rozpozná co je dobré a morální; 
objasní otázku svědomí 

morálka a mravnost 

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje 

- vandalismus vandalismus 

VO-9-1-03p přistupuje kriticky k projevům vandalismu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

- mezinárodní setkávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

- předsudky a vžité stereotypy (příčiny Opakuje se, mohlo by se propojit. a důsledky diskriminace) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

- les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa) 

    

Výchova k občanství 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání 
a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života 
VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v kontextu 
s profesním uplatněním 
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

- objasní pojmy vjem, smyslové vnímání, sociální 
vnímání; uvědomuje si součinnost smyslových orgánů 
při získávání informací z okolního prostředí; vyjmenuje 
možné omyly při sociálním vnímání jiných lidí  

jak poznávám a vnímám 

- objasní pojmy myšlení, pojem, myšlenkové operace; 
uvede, jak hledá nové způsoby řešení a neomezuje se 
na jeden úhel pohledu (přístup)  

jak myslím a tvořím nové 

- objasní pojmy paměť, zapomínání, pozornost a popíše 
jejích zákonitosti; uvede, jak vyzkouší různé typy paměti 

jak si pamatuji a soustředím se 

- objasní rozdílné funkce levé a pravé hemisféry; 
vysvětlí, jak zvolí vhodný způsob učení se; vysvětlí, jak 
podle druhu práce volí vhodný odpočinek 

jak se učím 

- objasní, jak rozumí pojmům city, afekt, vášeň, nálada a 
seznámí se s jejich základními vlastnostmi; příčiny svých 
emocí a využívá city jako vlastní motivaci; uvede, jak 
vnímá propojenost mezi city a vnějšími tělesnými 
projevy 

jak prožívám své city 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování 
a jednání 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

- uvede nevýhody agresivního a pasivního chování, 
vysvětlí zásady asertivního chování, 

umění prosadit se 
 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování 
a jednání 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
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význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

- prokáže, že umí vyjadřovat a obhajovat svůj názor, umí 
přijímat kritiku, efektivně komunikuje, přiměřeně se 
prosazuje VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování 
a jednání 

- uvede, jak lze zvládat stresové situace, navrhuje 
způsoby řešení vlastních konfliktů 

zvládání životních situací 
 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování 
a jednání 

- uvede, jak dokáže potlačit své emoce a převést 
konflikt na problém 

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 

- zjednodušeně objasní fungování trhu na příkladu 
kupujících a prodávajících; vysvětlí, jak rozumí pojmům 
poptávka, nabídka, firmy, domácnosti  

trh a peníze 

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s 
penězi 

- vysvětlí funkci peněz, diskutuje nad jejich hodnou pro 
život jedince  

tvorba ceny, inflace 

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

- vysvětlí, jak vnímá vliv reklamy na spotřebitelské 
chování jedince; porovnává cenu a kvalitu výrobků; 
vysvětlí, jak rozumí pojmu globální trh, nadnárodní 
společnosti; vysvětlí, jak reflektuje své spotřebitelském 
chování; diskutuje nad skutečnou hodnotou 
materiálních statků  

konzumní společnost 
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VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 

práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné 

zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany 

lidských práv a svobod, rozumí povinnostem 

občana při zajišťování obrany státu 

- objasní, jak rozumí pojmům právo a morálka, vysvětlí 
rozdíl mezi právními a morálními normami, objasní 
potřebu dodržování pravidel pro chod společnosti  

právo a morálka 

- vysvětlí, jak rozumí základním principům právního 
systému v ČR, diskutuje nad konkrétními právními 
vztahy, objasní důležitost znalosti svých práv 
a povinností a podle toho jedná  

právo jako systém 

VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České 
republiky, zákonodárných orgánů a institucí 
státní správy 
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států 
a na příkladech porovná jejich znaky  
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly 
jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů 
a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, 
které se podílejí na správě obcí, krajů a státu  
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického 
způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 
 

- vysvětlí základní význam a obsah Ústavy ČR, vyhledává 
v ní informace a objasní její důležitost jako nevyššího 
právního předpisu pro stát a společnost  

Ústava ČR 

- zjednodušeně vysvětlí proces přijímání legislativy, 
objasní význam Parlamentu ČR jako orgánu, který silně 
ovlivňuje život občanů  

moc zákonodárná 

- zjednodušeně vysvětlí význam výkonné moci, 
vyjmenuje jednotlivá ministerstva a uvede příklady věcí, 
které mají na starost 

moc výkonná 

- zjednodušeně vysvětlí význam soudní moci 
a soustavou soudů v ČR; vysvětlí rozdíl mezi 
občanskoprávním a trestním řízením; diskutuje nad 
prostředky, které umožňují nezávislost soudů 

moc soudní 

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 
práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné 
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany 
lidských práv a svobod, rozumí povinnostem 
občana při zajišťování obrany státu  
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy 
důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství 

- prokáže základní znalosti o základních lidských právech 
a povinnostech; objasní ukotvení a garanci lidských práv 
v ústavním pořádku ČR; diskutuje nad významem své 
odpovědnosti; obhájí, jak prosazuje svá práva 
a respektuje práva druhých  

základní lidská práva a svobody 

- uvede svá základní práva jako spotřebitele  základní lidská práva a svobody 

- rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany 
státu  

obrana státu 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států 
a na příkladech porovná jejich znaky  
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly 
jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů 

- vysvětlí pojmy politické spektrum, pravice, levice, 
pluralita; rozliší hlavní principy levicových a pravicových 
stran; diskutuje nad prostředky využívanými ve 
volebních kampaních; obhájí, jak využívá odpovědně 
své volební právo  

Politika 
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a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, 
které se podílejí na správě obcí, krajů a státu 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv 
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich 
uplatňování 
VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích 

- prokáže základní znalost o orgánech EU a jejich 
funkcích; diskutuje nad EU jako stále se vyvíjejícím 
společenstvím; diskutuje nad aktuální situací v EU; 
obhájí svůj postoj k situaci v EU ve vztahu k ČR  

právo v Evropě 

VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány 

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání 
a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s 
druhými lidmi i kvalitu života 
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, 
objasní význam vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek 
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání 
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a 
kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky 
a pěstovat zdravou sebedůvěru 

- objasní pojmy dospívání, láska, zamilovanost, 
sexualita; posoudí rizika předčasného zahájení 
sexuálního života; vyjmenuje různé způsoby 
antikoncepce, zásady bezpečnějšího sexu a význam 
plánovaného rodičovství 

lidská sexualita 

- definuje různé podoby lásky, uvádí různé příklady, 
předkládá vlastní definici; vysvětlí potřebu lásky v životě 
každého člověka  

láska 

- uvede rizika předčasného zahájení pohlavního života, 
možné důsledky a možnosti prevence  

reprodukční zdraví 

- vysvětlí pojmy antikoncepce, plánované rodičovství; 
objasní metody zabránění početí, jejich přednosti 
a nedostatky; představuje vlastní vizi založení své 
rodiny 

plánované rodičovství 

VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně 
patologickými jevy 

- diskutuje nad možnými důvody pro vznik drogové 
závislosti v lidském životě 

drogy kolem nás 

prevence užívání návykových látek 

drogy kolem nás 
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VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně 
patologickými jevy 

- definuje pojmy droga, drogová závislost, alkoholismus; 
uvádí možné příčiny vzniku drogové závislosti; uvádí 
zdravotní, psychické a sociální následky užívání drog; 
vysvětlí rozdíl mezi návykem a závislostí; uvede druhy 
závislostí 

prevence užívání návykových látek 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

– náš životní styl 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

- právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

- dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

- cvičení smyslového vnímání 

    

Výchova k občanství 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-4-02p uvede základní prvky fungování 
demokratické společnosti 

- vysvětlí základní princip komunálních voleb, čím se 
zabývá obecní úřad a obecní zastupitelstvo; uvede 
příklady participace občana na společenském životě 
v obci; vyjadřuje svůj vlastní názor a postoj k životě ve 
vlastní obci 

jsem občanem obce 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev 
v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 
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VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti včetně 
běžné komunikace s úřady; požádá v případě potřeby 
vhodným způsobem o radu 

VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti včetně 
běžné komunikace s úřady; požádá v případě potřeby 
vhodným způsobem o radu 

- popíše, kde se nachází místní obecní úřad a jakými 
činnostmi se zabývá; rámcově se orientuje v úkolech 
jednotlivých odborů úřadu a dokáže vyhledat konkrétní 
pracoviště, kam se může obrátit se svou žádostí; 
vyhledává potřebné informace; efektivně komunikuje 

na úřadu 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

- vysvětlí význam pojmu občanství a objasní, jak se 
občanství nabývá; vysvětlí povinnost prokázat se 
platným občanským průkazem; objasní, jak si je vědom 
svých občanských práv i povinností a podle toho se 
chová 

jsem občanem státu 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování  
VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích 

- uvede příklady dopadu činností EU na osobní občanský 
život jednotlivce; vyhledává informace o EU a diskutuje 
o problémech v širších souvislostech; vysvětlí, jak může 
využívat možností, které EU nabízí; diskutuje o aktuální 
situaci v EU  

jsem občanem EU 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

- vysvětlí význam práva a čím se jednotlivá odvětví 
práva zabývají; obhájí potřebu znalosti právního řádu 
a jeho dodržování 

odvětví práva v ČR 

- vysvětlí pojmy právnická a fyzická osoba, způsobilost 
k právním úkonům; vysvětlí vztah mezi právy 
a povinnostmi a vysvětlí, jak se podle toho se chová 
a jedná  

občanskoprávní vztahy 

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv 
a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu 

- vysvětlí, jak přiměřeně prosazuje svá práva včetně 
práv spotřebitele, respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých 

vlastnictví 
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VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat 
výrobek nebo službu 

VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě 
porušení práv spotřebitele 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

- ve stručnosti vysvětlí význam Občanského zákoníku 
jako základního pramene upravující majetkové vztahy; 
objasní základní problematiku dědění; vysvětlí, která 
práva vyplývají z vlastnictví; rozliší hmotné a nehmotné 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, uvede příklady 
ochrany vlastnictví; rozliší oprávněné a neoprávněné 
omezování vlastnického práva; respektuje vlastnická 
práva druhých 

vlastnictví 

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

smlouvy 

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 
VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních 
ustanovení a důsledky protiprávního jednání 

- uvede základní způsoby uzavírání smluv, práva 
a povinnosti z nich vyplývající; uvede příklady některých 
smluv; objasní pojmy závazek a pohledávka; 
zodpovědně a opatrně přistupuje k uzavírání smluv 

smlouvy 

- objasní pojem odpovědnost za škodu; zdůvodní, kdo 
a proč je zodpovědný za způsobenou škodu; diskutuje 
o možnostech odškodnění poškození; objasní, jak 
přijme vlastní zodpovědnost za vzniklé škody  

odpovědnost za škodu 

VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních 
ustanovení a důsledky protiprávního jednání 

- vyjmenuje orgány právní ochrany, uvede příklady 
sankcí a vysvětlí jejich význam; rozpozná protiprávní 
jednání; vysvětlí, jak respektuje pravidla jako nutný 
předpoklad bezpečného života ve společnosti 

právní ochrana 

VO-9-4-09p uvede základní informace o sociálních, 
právních a ekonomických otázkách rodinného života 
a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady - objasní, co řeší správní řízení a jak probíhá; vysvětlí, co 

jsou to přestupky; uvede možné následky vybraných 
přestupků; vysvětlí, jak jedná zodpovědně a v souladu 
se zákony  

přestupky a správní řízení 

- uvede, čím se občanské soudní řízení zabývá a jak 
probíhá; objasní autoritu soudů a jejich zodpovědnost 
při zajišťování práv a povinností občanů  

občanské soudní řízení 
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VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti 
a spolupráce při postihování trestných činů 

- popíše základní průběh trestního řízení; vyjmenuje 
příklady trestných činů a možných trestů; vysvětlí pojem 
presumpce neviny; rozlišuje přestupky a trestné činy; 
jedná zodpovědně, uváženě a v souladu se zákonem 

trestní právo 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 

- uvede příklady korupce trestní právo 

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti 
a spolupráce při postihování trestných činů 
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

- uvede rozdíly mezi trestním stíháním dospělých 
a mladistvých; diskutuje nad trestnou činností 
mladistvých a hranicí trestní odpovědnosti; vysvětlí, jak 
přijímá odpovědnost za své chování 

děti a paragrafy 

- zjednodušeně definuje rodinu z pohledu práva, 
základní práva a povinnostmi manželů, vyživovací 
povinností; vyjmenuje formy státní pomoci rodině; 
vyjadřuje své představy o rodině a rodinném životě; 
diskutuje nad dalšími formami soužití; uvádí příklady 
pomoci své rodině a je si vědom svých možností 
ovlivňovat rodinu; vysvětlí, jak bude zodpovědně 
přistupovat k uzavírání manželství a zakládání vlastní 
rodiny  

rodina 

- diskutuje nad různými výchovnými přístupy v rodině; 
uvede možné důvody pro rozvod rodičů a diskutuje nad 
situací v rodině, kde se rodiče rozvádějí; reflektuje 
zkušenosti ze své rodiny a uvádí svou představu 
o výchově vlastních dětí a chodu své budoucí rodiny  

- rodiče a děti 

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 

- vysvětlí pojmem ekonomika, popíše úlohu státu 
v ekonomice, uvede konkrétní příklady fungování trhu; 
popíše vztah mezi politikou a hospodářstvím; 
zjednodušeně vysvětlí pojmy řízená a tržní ekonomika 

stát a národní hospodářství 

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
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uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané 

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 

- 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 

význam daní 

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané 
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

- vysvětlí, co je to státní rozpočet a z čeho se skládá; 
uvede příklady různých daní z daňové soustavy ČR; 
rozumí pojmu deficit; porovná státní a rodinný 
rozpočet; uvede, která odvětví do rozpočtu přispívají 
a které z něj čerpají 

státní rozpočet 

- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají 
občané  

rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti 

VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče 
o potřebné občany 

- uvede příklady lidí, kteří potřebují státní pomoc; uvede 
příklady státní pomoci; vysvětlí základní principy 
pojištění; seznámí se se systémem sociálního pojištění; 
vyjádří svůj názor, do jaké míry má stát zasahovat to 
života občanů; chová se solidárně k lidem, kteří 
potřebují pomoc druhých 

sociální síť 

VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služby 
pomáhajících organizací 

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 

- uvede příklady služeb, které nabízejí obchodní banky; 
vysvětlí rozdíl mezi komerční a centrální bankou; 
vysvětlí platbu převodem na bankovní účet; vysvětlí, jak 
jednat odpovědně a opatrně při pořizování půjček 
a celkovém hospodaření s penězi; vyhledá nabídky 
peněžních ústavů a zhodnotí je 

peněžní ústavy 

VO-9-3-03p ukáže na příkladech vhodné využití 
různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 
placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet 
VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí 
občanům 

- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení  

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků 
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VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít 
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům 
nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, 
uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je 
využít 

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání 
s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 

investice, úvěry, splátkový prodej, leasing 

- uvede možnosti podnikání v ČR; vysvětlí pojmy 
živnostník, obchodní společnost, živnostenský list, 
obchodní rejstřík; porovná podnikání a zaměstnání; 
diskutuje o realizaci svých plánů do budoucna  

právní subjekty podnikání 

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a zápory 

- definuje pojem globalizace a globální problémy, uvede 
příklady, diskutuje nad nimi a možnými řešeními; 
diskutuje nad individuálními, lokálními a globálními 
souvislostmi vybraných témat 

globální problémy 

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 

- uvede příklady porušování lidských práv v souvislosti 
s fungováním nadnárodního trhu a společností 

porušování lidských práv, konzumní společnost 

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

- vysvětlí, jak zjišťuje původ zboží a kriticky přistupuje 
k informacím, nadměrně nepodléhá vlivům reklamy, 
reflektuje své spotřebitelské chování 

porušování lidských práv, konzumní společnost 

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

- popíše některé ekologické problémy; uvede různé 
způsoby života lidí a jejich vliv na přírodu; obhájí, jak 
chování jednotlivce ovlivňuje okolní svět; vysvětlí, jak 
přijímá spoluzodpovědnost za stav přírody a okolního 
světa 

ohrožené životní prostředí 

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu 
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Výchova k občanství 9. ročník  

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

- diskutuje nad vybranými problémy současného světa 
(včetně válek a terorismu) a možnými způsoby řešení; 
uvede příklady činnosti vybraných mezinárodních 
organizací a problémy, kterými se zabývají 

problémy současného světa včetně válek 

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu 

a terorismu, možnosti jejich řešení 

VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu 
a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, 
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany 
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru 

VO-9-5-06p uvede příklady mezinárodního terorismu  

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu vlastenectví x nacionalismus 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 

- způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

- základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

- občan jako odpovědný člen společnosti 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     

5.11 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Fyzika je realizována ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Úzce je spjata s ostatními vyučovacími 

předměty, které vycházejí z oborů této vzdělávací oblasti. Ve vyučovacím předmětu Fyzika si žáci osvojují 
nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti především na základě porovnávání, měření a 
experimentování, což vede k porozumění fyzikálních jevů a procesů běžně se v přírodě a v každodenním 
životě vyskytujících. Fyzika vede žáky ke zkoumání příčin přírodních procesů, hledání souvislostí a vztahů 
mezi nimi. Dále podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Tento 
předmět učí žáky vytvářet hypotézy a ověřovat je, rozvíjí paměť a fyzikální odhad.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení:  
Vyučovací předmět Fyzika se s předmětem chemie prolíná v kapitolách jaderné reakce, radioaktivita, 

skupenství a vlastnosti látek, atomy a atomová energie. Fyzika a přírodopis mají úzkou spojitost 
v tematických celcích světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických 
signálů (srdce, kardiostimulátor). Těsnou vazbu má fyzika i na zeměpis, zejména v oblastech magnetické póly 
Země, kompas, Sluneční soustava a počasí. Ve vyučovacím předmětu matematika se fyzika promítá do 
převodů jednotek fyzikálních veličin a jejich měření, do výpočtů objemů a ploch.  

Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku 
1. hodinu týdně. Žáci všech ročníků pracují během vyučovacích hodin fyziky především v odborné učebně, 
dále ve třídě, případně dle možností v počítačové učebně. Žáci používají dostupné vyučovací fyzikální 
pomůcky, o bezpečnosti práce a řádu při hodinách fyziky byli žáci poučeni a dodržování pravidel je pro ně 
závazné.  

Formy a metody práce vyplývají z charakteru učiva a korespondují s cíli vzdělávání.  
Ve fyzice se uplatní frontální výuka s demonstračními pomůckami, skupinová práce samostatné 

pozorování a řešení problémových úloh.  

Integrace předmětů • Fyzika 

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

Kompetence k učení: 
- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací, k používání odborné terminologie, 
k samostatnému měření, experimentování, porovnávání získaných informací, k nalézání souvislostí mezi 
daty  
- oceňujeme schopnost žáků samostatně měřit a experimentovat  
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Název předmětu Fyzika 

Kompetence k řešení problémů: 
- vedeme žáky k využívání získaných znalostí k řešení jednoduchých problémů z praktického života  

Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky k formulování myšlenek písemnou i mluvenou formou.  

Kompetence pracovní: 
- oceňujeme schopnost žáků samostatně provést některá jednoduchá měření a experimenty  
- vedeme žáky k bezpečnému chování při práci  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět Fyzika je vyučován ve všech ročnících 2. stupně. 

    

Fyzika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

- popíše základní pojmy, rozlišuje tělesa a látky, uvádí 
příklady  

vlastnosti těles a látek 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

- vysvětlí částicovou stavbu látek stavba látek 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

- vysvětlí gravitační, elektromagnetické a magnetické 
pole a jejich vzájemný vztah 

elektrické vlastnosti látek 

magnetické vlastnosti látek 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

- popíše základní pojmy, jednoduchými měřidly je 
schopen změřit základní fyzikální veličiny, poradí si 
s jejich převody a vzájemnými vztahy 

měření fyzikálních veličin délky, objemu, hmotnosti 

F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech 
vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas 
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Fyzika 6. ročník  

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

- zapíše vztah mezi hustotou, hmotností a objemem 
a tento vztah umí používat 

hustota 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

- vyhledá v tabulkách hustotu běžných látek, ví, v čem 
se měří 

hustota 

- popíše základní pojmy, základní jednotky a převádí je, 
ví, jak s časem souvisí kalendář,  

měření času 

- popíše základní fakta o jejich historii měření fyzikálních veličin délky, objemu, hmotnosti 

měření času 

- vysvětlí základní pojmy a význam teploty v přírodních 
dějích  

měření teploty těles 

- zná značku a jednotky teploty  měření teploty těles 

- pracuje s teploměrem a odčítá z něj  měření teploty těles 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 

vykonanou prací a časem  

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 

různých forem energie a jejich přenosu při řešení 

konkrétních problémů a úloh 

- vysvětlí základní pojmy elektrický náboj, elektrování, 
pole, napětí , zdroje, ví, čím je veden elektrický proud 
v kovech a tento jev vysvětlí  

elektrický proud 

- popíše základní pojmy magnetického pole trvalého 
magnetu, magnetické pole Země, elektromagnet a jeho 
princip, nákres, 

elektrický proud 

elektrický proud v kovech 

- vysvětlí souvislost mezi elektrickým a magnetickým 
polem  

magnetické pole elektrického proudu 

- popíše elektromagnetickou indukci a doplní ji 
náčrtkem  

magnetické pole elektrického proudu 

- vyjmenuje základní pojmy, nakreslí schéma elektrický 
obvod a sestaví jej  

rozvětvený elektrický obvod 

- vysvětlí pravidla bezpečnosti práce s elektrickým 
proudem a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 

poučení o bezpečnosti 

rozvětvený elektrický obvod 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Fyzika 6. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

- cvičení dovednosti zapamatováni  
Žák pracuje se základními fyzikálními pojmy. 
Žák pracuje se základními elektrickými značkami 
- cvičení smyslového vnímání  
Žák měří dané objekty. 

    

Fyzika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

- vysvětlí a umí vysvětlit základní pojmy, rozdělení 
pohybů, výpočet a jednotky rychlosti, dráhy a času 

pohyb a síla 

F-9-2-01p rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu 
vůči jinému tělesu 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů 
a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 
u rovnoměrného pohybu těles 

- sestrojí grafické znázornění rychlosti a dráhy pohybu pohyb tělesa 

F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 
u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení 
jednoduchých problémů 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů 
a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 
u rovnoměrného pohybu těles 

- vysvětlí základní pojmy pohyb tělesa 

F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 
u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení 
jednoduchých problémů 

F-9-2-03 změří velikost působící síly - vysvětlí, co znamená skládat síly síla 
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Fyzika 7. ročník  

 - definuje působení sil ve stejném, opačném a různém 
směru, výslednici sil a její orientaci  

skládání sil 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů 
a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 
u rovnoměrného pohybu těles 

- vysvětlí základní pojmy, pojmenuje, že síla uvede 
těleso do pohybu či do klidu, může měnit rychlost 
a směr jeho pohybu 
- vysvětlí základní pojmy a vysvětlí 

posuvné účinky síly 

F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a 
časem   rovnoměrného přímočarého pohybu těles při 
řešení jednoduchých problémů 

pohybové zákony 

F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci 
působí síla 

F-9-2-05p předvídá změnu pohybu těles při působení 
síly 

 

 skládání sil 

posuvné účinky síly 

pohybové zákony 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry 
a výslednici 

- popíše na příkladech vysvětlit zákon setrvačnosti, 
zákon síly a zákon akce a reakce 

pohybové zákony 

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování 
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích 

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů 

- vysvětlí základní pojmy páka, kladka pevná a volná, 
jednoduchý kladkostroj, jejich užití a řešení příkladů 

otáčivé účinky síly 

F-9-2-06p aplikuje poznatky o jednoduchých strojích 
při řešení jednoduchých praktických problémů 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry 
a výslednici 

- vysvětlí základní pojmy, pojmenuje, že síla svým 
působením může změnit tvar tělesa, vysvětlí na 
příkladech 

deformační účinky síly 

- vysvětlí základní pojmy, ví, že tření je síla, která brzdí 
pohyb  

tření 

- uvádí a vysvětluje na příkladech, jak můžeme tření 
ovlivnit a využít v technické praxi  

tření 
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Fyzika 7. ročník  

- pojmenuje základní pojmy, proč kapaliny tečou a jsou 
téměř nestlačitelné  

mechanické vlastnosti kapalin 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku 
v klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

- definuje vlastnosti hladiny kapaliny, pohyb molekul 
v kapalině, tlakovou sílu, tlak 

mechanické vlastnosti kapalin 

F-9-3-01p využívá poznatky o zákonitostech tlaku 
v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých 
praktických problémů 

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso 
v klidné tekutině chování tělesa v ní 

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso 
v klidné tekutině chování tělesa v ní 

 

- zná a umí vysvětlit základní pojmy, čím se plyny liší od 
kapalin, stlačitelnost, rozpínavost, vlastnosti molekul 
plynů tlak 

mechanické vlastnosti plynů 

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici, či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami 

- vysvětlí základní pojmy, světlo, světelné zdroje, barva, 
šíření světla a stín 

světelné jevy 

přímočaré šíření světla 

- definuje základní pojmy, zákon odrazu  odraz světla 

- definuje kulová a rovinná zrcadla  zobrazení zrcadly 

- vysvětlí princip zobrazení na rovinném a kulovém 
zrcadle  

- provádí jednoduché náčrtky zobrazení zrcadly  

-vysvětlí základní pojmy zákon lomu, čočky, zobrazení 
spojkou a rozptylkou doprovodí náčrtkem 

lom světla 

zobrazení čočkami 

- popíše lupu, mikroskop dalekohled, fotoaparát 
a uvede jejich funkce 

zobrazení zrcadly 

lom světla 

zobrazení čočkami 

-vysvětlí základní pojmy rozklad světla hranolem, 
elektromagnetické spektrum světla  

rozklad světla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

- dovednosti pro učení a studium  
Žák pracuje se základními pohybovými veličinami. 
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- cvičení smyslového vnímání  
Žák se seznamuje se základními vlastnostmi kapalin.  
Žák poznává základní světelné zdroje. 

    

Fyzika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 

- vysvětlí základní pojmy této kapitoly, definici práce, 
vztah pro její výpočet, jednotky. 

práce 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 

- vypočítá práci na páce, kladce pevné i volné, na 
kladkostroji. 

práce 

F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem (bez vzorců) 

F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem (bez vzorců) 

- popíše základní pojmy této kapitoly, definici, vztah pro 
výpočet, jednotky. 

energie 

F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny různých forem 
energie, jejich přenosu a využití 

teplo 

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté 
či odevzdané tělesem 

F-9-4-04p rozezná v jednoduchých příkladech teplo 
přijaté či odevzdané tělesem 

 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

-vypočítá výkon při přemisťování a zvedání tělesa.  výkon 

- vysvětlí, jaká fyzikální veličina je účinnost,  účinnost 

- definuje vztah pro výpočet,  
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F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem (bez vzorců) 

- definuje rozdíl mezi výkonem a příkonem. 

F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny různých forem 
energie, jejich přenosu a využití 

- vysvětlí, kdy má těleso pohybovou energii, mechanická energie 
pohybová energie 
 F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny různých forem 

energie, jejich přenosu a využití 
- vysvětlí vzorečky a konkrétní příklady 

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 

- popíše a vysvětlí, kdy má těleso polohovou energii,  polohová energie 
 - uvede konkrétní příklady a popisuje konkrétní situace.  

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 

- popíše a vysvětlí, jak dochází k přeměnám energií, přeměny mechanické energie 
 

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 

-vysvětlí konkrétní příklady využití. 

vnitřní energie 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

- vysvětlí, proč je látka v daném skupenství částicové složení látek 

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté 
či odevzdané tělesem 

 

 

 

- definuje základní pojmy této kapitoly, energie, teplo, 
na čem teplo závisí. 

vnitřní energie 

částicové složení látek 

změna vnitřní energie 

výpočet tepla a zákon zachování energie 
 

- vysvětlí, jak vypočteme teplo přijaté nebo odevzdané 
tělesem,  

- popíše pojem izolovaná soustava,  šíření tepla 
 - vysvětlí šíření tepla vedením,  

- definuje, kdy nastane tepelná výměna, 

změny skupenství 

elektrické jevy 
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- vysvětlí rozdíl mezi vedením, prouděním, tepelným 
zářením. 

odkud se bere elektřina 
 

- vysvětlí, co se děje s vnitřní energií tělesa při změně 
skupenství,  

- hledá v tabulkách teploty tání a tuhnutí, 

elektrický proud 

- popíše, co je vypařování a var.  vodiče a nevodiče elektrického proudu 

- vysvětlí pojmy el. náboj, elektrování těles, el. pole, el. 
napětí, zdroje stejnosměrného napětí.  

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

- popíše základní pojmy této kapitoly, vysvětlí, co je el. 
proud, jak znázorňovat jednotlivá zapojení, 

elektrický proud 

F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého 
a změří elektrický proud a napětí 

F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického proudu 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

- zapojí měřicí přístroje do el. obvodu. různá elektrická zapojení 

F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý 
elektrický obvod 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

- vysvětlí, čím je způsobena vodivost pevných látek, 
kapalin a plynů, 

na čem závisí velikost el. proudu 

F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci 
s elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy 
magnetů a jejich praktické využití; rozpozná, zda 
těleso je, či není zdrojem světla 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

- porovná vodivost různých látek. 
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F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci 
s elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy 
magnetů a jejich praktické využití; rozpozná, zda 
těleso je, či není zdrojem světla 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

- vysvětlí, nakreslí a zapojí jednoduchý el. obvod 
a demonstruje na něm sériové a paralelní zapojení. 

různá elektrická zapojení 

F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý 
elektrický obvod 

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů 

- používá Ohmův zákon pro kovy při výpočtech, vodiče a nevodiče elektrického proudu 
 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

- vysvětlí odpor vodiče, reostat, vodivost polovodičů. 

F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů 
a jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či 
není zdrojem světla 

F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz 
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 
F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní 
prostředí a zdraví člověka 

- vysvětlí základní pojmy této kapitoly, kmitavý pohyb 
pružiny a matematického kyvadla, 

na čem závisí velikost el. proudu 

zvukové jevy 

 

- vysvětlí, kdy vlnění vzniká,  vlnění 
 - popíše vlnění a jeho vlastnosti.  

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku 
a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

- vysvětlí základní pojmy této kapitoly, jak zvuk vzniká 
a šíří se, 

zvuk 
 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku 
a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

- napíše rychlost šíření zvuku, 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku 
a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

- vysvětlí pojmy tón, výška a barva tónu, hlasitost zvuku, 
hluk a ochrana. 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

- cvičení dovedností zapamatování 
Žák využívá fyzikální práci v praktických úlohách. 
Žák pracuje se skupenstvím látek. 
Žák pracuje se základními pojmy z oblasti elektrických jevů. 
Žák rozlišuje paralelní a sériové zapojení. 
Žák pracuje se základními pojmy z oblasti zvuku. 

    

Fyzika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem 
a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na 
vznik indukovaného napětí v ní 

- vysvětlí pojmy magnetické pole, severní a jižní pól 
magnetu, indukční čára mg. pole 

elektromagnetické jevy 

magnetické pole trvalého magnetu 

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem 
a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na 
vznik indukovaného napětí v ní 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu 
elektrický obvod a analyzuje správně schéma 
reálného obvodu 

- definuje, co je zemské magnetické pole magnetické pole Země 

- vysvětlí, že mg. póly Země jsou blízko geografických, 
ale nesplývají s nimi,  

- určí, kde je severní a jižní mg. pól Země 

- definuje, popíše a zakreslí elektromagnet elektromagnet 

- vysvětlí činnost a fci domovního zvonku 

- popíše využití elektromagnetů v praxi 

- vysvětlí, že kolem vodiče v mg. poli je el. proud elektromagnetická indukce 
 - popíše, jak vytvořit jednoduchou cívku 

- uplatňuje Ampérovo pravidlo pravé ruky na cívku 
a určí její severní a jižní pól 
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- popíše pojmy stejnosměrný a střídavý el. proud střídavý proud 
zdroje střídavého elektrického napětí - znázorní průběh stříd. proudu 

- definuje pojmy kmitočet, perioda, efektivní hodnota 
a spočítá je 

- popíše činnost transformátoru jak měníme velikost elektrického napětí 
 - vypočte transformační poměr 

- definuje pojem transformace nahoru a dolů 

- popíše praktické využití transformátorů 

- popíše jednotlivé kroky při výrobě a přenosu elektrické 
energie 

výroba a přenos elektrické energie 

- vysvětlí základní pojmy 

- vysvětlí pojem elektrolyt, vedení el. proudu v kapalinách, plynech 
a v polovodičích 
 - zakreslí průchod el. proudu v elektrolytech, 

- popíše, čím je tvořen el. proud v plynech, 

vodivost kapalin a plynů 

- vysvětlí pojmy el. jiskrový výboj, el. oblouk. vedení el. proudu v kapalinách, plynech 
a v polovodičích 

vodivost kapalin a plynů 

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu 

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem 
a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky 
na vznik indukovaného napětí v ní 

- popíše, co je to polovodič typu P, N,  vedení el proudu v polovodičích 

- vysvětlí jeho funkci, vlastnosti a jak funguje 
v elektrickém obvodu dioda. 

- popíše a vysvětlí správné připojení vodičů k zásuvce,  bezpečné zacházení s elektrickým zařízením 
 - popíše, jak se ochránit před úrazem el. proudem,  

- poskytne první pomoc při úrazu el. proudem  

- vyjmenuje elektromagnetické vlny a záření,  elektromagnetické záření 
 - vysvětlí pojem kmitočet, vlnová délka,  

- za pomoci obrazového materiálu vysvětluje spektrum 
elmg. vlnění.  
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F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

- pohovoří o světle a jeho vlastnostech, světelné jevy a jejich využití 
 

F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky 
a zná jejich využití 

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami 

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

- vysvětlí pojmy lom ke kolmici a od kolmice, úplný 
odraz, optické prostředí, čočka, optické vlastnosti oka, 
přístroje. 

F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky 
a zná jejich využití 

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami 

 - definuje, co je to radioaktivita, radionuklid, záření alfa, 
beta, gama, poločas rozpadu. 

jaderná energie 

štěpení jader atomů 

 - definuje pojem jaderná reakce,  jak pracuje jaderná elektrárna 
 

 -popíše, jak dochází k uvolnění jaderné energie,  

 - podle obrazového materiálu popisuje jaderný reaktor 
a jeho funkci.  

 - souvisle hovoří o kladech a záporech jaderné 
energetiky a v historickém kontextu uvádí možnosti 
ochrany před jaderným zářením.  

využití jaderné energie 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků 
o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce 
a měsíců planet kolem planet 

- v této kapitole shrnuje své dosavadní poznatky 
o vesmíru, teoriích o jeho vzniku, 

Země a vesmír 
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F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností 
osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném 
tělese a jejím postavení ve vesmíru 
zná planety sluneční soustavy a jejich postavení 
vzhledem ke Slunci 

- vysvětlí termíny galaxie, hvězda, planeta, planetka, 
měsíc, meteoroid, meteor, meteorit, 

- popíše rozpínání vesmíru a důkazy, které toto tvrzení 
podporují,  

- vyjmenuje fáze Měsíce,  

F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce 
a pohyb Měsíce kolem Země 

- vysvětlí, proč se střídají roční období 

F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce 
a pohyb Měsíce kolem Země 

- jednoduchým způsobem zakreslí zatmění Slunce 
a Měsíce. 

osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném 
tělese a jejím postavení ve vesmíru 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

- cvičení dovednosti pro učení a studium 
Žák poznává magnetické jevy v praxi. 
Žák pracuje s pojmy v oblasti střídavého proudu. 
Žák se seznamuje s el. proudem v kapalinách a plynech. 
Žák se seznamuje s bezpečným zacházením s el. proudem. 
Žák rozlišuje druhy elektromagnetického vlnění. 
Žák poznává využití světelných jevů v praxi. 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     

5.12 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

          Povinný Povinný  
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Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni: 
Vyučovací předmět chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, a zdůrazňuje vytvoření 

uceleného systému vědomostí o přírodě, vztahu člověka k přírodě a její ochraně. Umožňuje žákovi 
poznávání přírody jako celku, chápání udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti 
přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě.  

Učí žáky vědomostem o využití chemických látek v praktickém životě tak, aby nedocházelo k ohrožení 
zdraví či poškození životního prostředí.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení: 
Vzdělávání v předmětu chemie vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí. Výuka je 

zaměřena na rozvoj dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat 
hypotézy, vyvozovat z nich závěry a následně prezentovat.  

Žáci jsou podněcováni k získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce 
s chemikáliemi a k dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech nebezpečnými látkami.  

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a vzdělávací 
oblastí Matematika a její aplikace ( zeměpis – např. surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – 
např. význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – např. 
chemické výpočty).  

Chemie je vyučována jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku s týdenní dotací 2 vyučovacích hodin.  
Organizační formy a metody práce jsou využívány podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – frontální 

vyučování, skupinové vyučování, samostatná práce, referáty a krátkodobé projekty.  
Výuka probíhá převážně v odborných učebnách, dále kmenových třídách, v některých vyučovacích 

hodinách je využívána počítačová učebna.  

Integrace předmětů • Chemie 

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

Kompetence k učení: 
- umožňujeme žákům pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry  
- učíme žáky pracovat s různými zdroji informací a samostatně je vyhledávat  

Kompetence k řešení problémů: 
- zadáváme žákům problémové úlohy a necháváme žáky zvolit vhodnou metodu k jejich řešení, provést 
řešení a vyhodnotit závěry  
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Název předmětu Chemie 

Kompetence komunikativní: 
- umožňujeme žákům diskutovat a argumentovat s ostatními při řešení chemických problémů 

Kompetence sociální a personální: 
- navozujeme dostatek situací, které napomáhají vědomí individuality a samostatnosti každého jedince 
a rozvíjíme jeho sebedůvěru při řešení chemických problémů  

Kompetence občanské: 
- na modelových situacích ukazujeme způsoby ochrany zdraví a životního prostředí při nakládání 
s chemickými látkami  

Kompetence pracovní: 
- vedeme žáky k plnění povinností a dodržování vymezených pravidel  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován v 8. a 9. ročníku. 

    

Chemie 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

- seznámí se se základními pravidly při zacházení 
s elektrickými zařízeními 

poučení o bezpečnosti 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 
CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 

- uvede, čím se chemie zabývá  látky a tělesa 
 - zařadí chemii mezi přírodní vědy 

chemické děje 
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- vysvětlí pojmy teplota varu a teplota tání vlastnosti látek (barva, tvrdost, lesk, rozpustnost, 
hustota) 

změny skupenství (teplota varu, teplota tání) 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

- uvede zásady bezpečné práce v chemické laboratoři pravidla bezpečnosti látek 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

- rozliší a vysvětlí pojmy rozpuštěná látka 
a rozpouštědlo, nasycený a nenasycený roztok, zředěný 
a koncentrovaný roztok 

složení roztoků 

CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití 
v běžném životě 

nasycený a nenasycený roztok 

zředěný a koncentrovaný roztok 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

- vypočítá příklady na výpočet složení roztoků 
(hmotnostní zlomek, hmotnost rozpuštěné látky) 

hmotnostní zlomek 

CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití 
v běžném životě 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky - rozliší různorodou a stejnorodou směs a uvede 
konkrétní příklady těchto směsí 

různorodé a stejnorodé směsi 
 CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky 

CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky - uvede příklad plynné, pevné a kapalné směsi 

CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

rozpozná přeměny skupenství látek 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek - rozliší různorodé směsi (emulze, suspenze, pěna, 
aerosol)  

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

- navrhne postupy oddělování složek směsí oddělování složek směsí (usazování, odstřeďování, 
filtrace, destilace) 

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití 

- popíše vlastnosti vody druhy vod podle obsahu minerálních látek a obsahu 
nečistot 
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CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich použití 

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití 

- rozezná a pojmenuje skupenství vody 

CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich použití 

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití 

- rozliší vodu podle obsahu minerálních látek 
(destilovaná, měkká, tvrdá, minerální, slaná) a podle 
obsahu nečistot (pitná užitková, odpadní) CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady 

jejich použití 

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění 
CH-9-2-06p uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu 
ve svém nejbližším okolí 

- zhodnotí význam vody pro život na Zemi výroba pitné vody 

čistota vody 

- vyjmenuje složení vzduchu složení vzduchu 

vlastnosti vzduchu 

- vysvětlí princip výroby vzduchu  čistota ovzduší 
 CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 

v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění 

- uvede příklady znečišťování vzduchu 

CH-9-2-06p uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu 
ve svém nejbližším okolí 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech 

- uvede teorie stavby atomu molekuly, atomy 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech 

- popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu 
z neutrálních atomů 

atomové jádro (protony, neutrony) 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

elektronový obal (elektrony, valenční elektrony) 

chemická vazba (kovalentní, polární, nepolární, 
iontová, kovová) 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky - vysvětlí pojmy prvek, chemická látka, sloučenina, 
molekula ve správných souvislostech 

periodický zákon 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 
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 - rozliší základní druhy chemických vazeb (kovalentní, 
polární, nepolární, iontová, kovová)  

periodický zákon 

CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické prvky 
a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky 

- zapíše značky a názvy nejznámějších chemických prvků 
(Ag, As, Br, Sn, K, N, F, P, He, Al, Mg, Cl, Cr, I, Si, O, Li, 
Mn, Cu, Ne, Pb, Pt, Hg, S, Na, C, Ca, H, Zn, Au, Fe) 

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy 
a usuzuje na jejich možné vlastnosti 
CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich 
možné vlastnosti 
 

- vysvětlí princip periodického zákona 

- orientuje se v periodické soustavě prvků  

- popíše jeden konkrétního prvku formou referátu  

- charakterizuje kovy kovy (Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au) 

slitiny mosaz, bronz 

alkalické kovy 

- vyjmenuje vlastností a použití nejdůležitějších kovů 
(Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au a alkalické kovy)  

kovy (Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au) 

- charakterizuje nekovy nekovy (H, halogeny) 

- vyjmenuje vlastností a použití nejdůležitějších nekovů 
(H a halogeny) 

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání 

- uvede zákon zachování hmotnosti zákon zachování hmotnosti 

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 
nebo produktu 

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání 

- zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi chemické 
reakce 

vyčíslování chemických rovnic 

CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty 
nejjednodušších chemických reakcí 

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 
nebo produktu 
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CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání 

- vysvětlí princip chemického slučování a chemické 
reakce 

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu 
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 

- vysvětlí pojem oxidační číslo v halogenidech oxidační číslo 

chemické názvosloví 

- určí oxidační čísla atomů prvků oxidační číslo 

chemické názvosloví 

- uvede vlastnosti a použití základních nekovů (síra, 
uhlík, křemík, dusík, fosfor)  

nekovy (S, C, Si, N, P) 

- zapíše z názvů vzorce oxidů a ze vzorců názvy oxidů oxidy, názvosloví oxidů 

CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných 
prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a zná vliv těchto látek na životní prostředí 

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 

- uvede vlastnosti a použití základních oxidů (oxid 
siřičitý, křemičitý, vápenatý, hlinitý; oxidy dusíku, uhlíku 
a železa) 

oxid siřičitý, křemičitý, vápenatý, hlinitý 

CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných 
prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a zná vliv těchto látek na životní prostředí 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

- popíše vlastnosti a použití vybraných bezkyslíkatých 
(kyselina chlorovodíková) a kyslíkatých kyselin (kyselina 
sírová, dusičná) 

oxidy dusíku, uhlíku a železa 

CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných 
prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a zná vliv těchto látek na životní prostředí 

bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 

- zapíše z názvů kyselin vzorce a ze vzorců kyselin názvy 

kyselina chlorovodíková, sírová a dusičná 

názvosloví kyselin 
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a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 
CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných 
prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a zná vliv těchto látek na životní prostředí 
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem 
a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 
CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří pH 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem 

- popíše vlastnosti a použití základních hydroxidů 
(hydroxid sodný, draselný, vápenatý, amonný) 

hydroxidy (sodný, draselný, vápenatý, amonný) 
názvosloví hydroxidů 

- zapíše z názvů hydroxidů vzorce a ze vzorců hydroxidů 
názvy 

- vysvětlí princip neutralizace podstata neutralizace 

- uvede příklady reakcí solí (přímé slučování prvků, 
reakce kovu a kyseliny, reakce kyselinotvorného oxidu 
s hydroxidem, reakce oxidu kovu s kyselinou)  

vlastnosti a vznik solí 

- zapíše z názvů solí vzorce a ze vzorců solí názvy  názvy a vzorce solí 

- uvede příklady významných síranů, dusičnanů 
a uhličitanů  

sírany, dusičnany, uhličitany 

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim 
lze předcházet 

- uvede význam průmyslových hnojiv a zhodnotí jejich 
vliv na životní prostředí 

průmyslová hnojiva 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

Žák uvede základní podmínku života vzduch v souvislosti s ochranou životního prostředí. 

    

Chemie 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

- seznámí se se základními pravidly při zacházení 
s elektrickými zařízeními 

poučení o bezpečnosti 
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CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně 
používanými nebezpečnými látkami 

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 

- vysvětlí princip oxidace a redukce  oxidace a redukce 

 - rozliší oxidační a redukční činidlo  

 - vysvětlí pojmy elektrolýza a koroze elektrolýza 

řada napětí kovů 

 - uvede příklady ochrany proti korozi  koroze 

 - uvede využití elektrolýzy  elektrolýza 

 - rozdělí kovy na neušlechtilé a ušlechtilé  řada napětí kovů 

 - vysvětlí princip a uvede příklad galvanického článku 
a akumulátoru  

koroze 

 - spočítá příklady s chemickými veličinami (látkové 
množství, molární hmotnost, molární koncentrace)  

látkové množství 

 - určí molární hmotnost prvku nebo sloučeniny pomocí 
matematicko-fyzikálních tabulek 

molární hmotnost 

molární koncentrace 

 - vysvětlí princip výpočtů z chemických rovnic  výpočty z chemických rovnic 

 - vysvětlí pojem rychlost reakce  

 - popíše srážkovou teorii  srážková teorie 

 - uvede faktory ovlivňující rychlost chemické reakce faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 

katalyzátory 

 - uvede příklad (bio)katalyzátoru  katalyzátory 

 - rozpozná anorganické a organické sloučeniny alkany 

alkiny 
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areny 

 - sestaví z molekulového vzorce vzorec racionální 
a strukturní 

alkany 

alkeny 

alkiny 

areny 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

- rozliší základní uhlovodíky a uvede jejich vzorce, 
vlastnosti a použití (methan, propan-butan, benzin, 
parafin, ethen, propen, ethin, benzen, naftalen) 

alkany 

alkeny 

alkiny 

areny 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv 
a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede 
příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

- charakterizuje přírodní zdroje uhlovodíků (uhlí, ropa, 
zemní plyn) 

zdroje uhlovodíků 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

CH-9-7-01p uvede příklady využívání prvotních 
a druhotných surovin 

CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty 
průmyslového zpracování ropy 

- rozliší produkty zpracování uhlí a ropy vlastnosti uhlí, ropy a zemního plynu 

 - rozliší přírodní a syntetická paliva  paliva přírodní a syntetická 

 - uvede příklady pevných, plynných a kapalných paliv  paliva pevná, plynná a kapalná 

 - rozliší a vysvětlí princip exotermické a endotermické 
reakce  

výhřevnost paliv 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

- rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků halogenderiváty 

 - rozliší uhlovodíkový zbytek a charakteristickou skupinu halogenderiváty 

alkoholy a fenoly 

karbonylové sloučeniny 

karboxylové sloučeniny 

 - uvede základní vlastnosti, použití a vzorce derivátů 
uhlovodíků (methanol, ethanol, glycerol, ethylenglykol, 

halogenderiváty 
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fenol, formaldehyd, acetaldehyd, aceton, kyselina 
mravenčí, kyselina octová)  

 - charakterizuje estery  estery 

 - vysvětlí princip esterifikace  

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

- rozliší sacharidy, tuky a bílkoviny sacharidy 

CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů 
a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných 
zásad správné výživy 

tuky 

bílkoviny 

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

- uvede zástupce sacharidů (glukóza, sacharóza, 
rostlinné a živočišné polysacharidy) 

sacharidy 

CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů 
a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných 
zásad správné výživy 

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

- uvede příklad živočišného a rostlinného tuku tuky 

CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů 
a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných 
zásad správné výživy 

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

- zapíše vzorec molekuly tuku 

CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů 
a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných 
zásad správné výživy 

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

- určí hlavní zdroje bílkovin bílkoviny 

CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů 
a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných 
zásad správné výživy 

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

- zhodnotí funkci enzymů, vitamínů a hormonů biokatalyzátory 
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CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů 
a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných 
zásad správné výživy 

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 

v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 

nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 

znečištění 

- uvede vlastnosti a použití základních plastů 
(polyethylen, polyvinylchlorid, polystyren, fenoplast)  

polyethylen, polvinylchlorid, polystyren 

- charakterizuje polyamidová a polyesterová vlákna  polyamidová a polyesterová vlákna 

CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie - uvede příklady významných chemických výrob pro 
člověka a společnost 

chemické výroby 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí 
a zdraví člověka 
CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi 
vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka 

- sestaví zásady správné výživy  potraviny 

- vysvětlí princip konzervace potravin  

- popíše vlastnosti léčiv  léčiva 

- vyhledá synteticky vyráběné léky a posoudí jejich vliv 
na lidské zdraví  

- rozliší vitamíny rozpustné v tucích a ve vodě 
a předpoví vliv vitamínů na lidský organismus 
a charakterizuje nejdůležitější vitamíny (vitamín C, 
vitamín A, komplex vitamínů B)  

vitamíny 

- posoudí vliv nejrozšířenějších drog na lidský 
organismus (ethanol, nikotin, kofein)  

drogy 

- rozliší bojové látky podle účinky na lidský organismus 
(chlor, yperit, tabun)  

otravné látky 

- uvede přírodní zdroje jedu (jedovaté houby, rostliny 
a živočichové)  

jedy 

- prokáže znalost první pomoci při otravě jedem  jedy 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka 

- rozliší pesticidy podle biologického účinku (herbicidy, 
insekticidy, fungicidy, rodenticidy)  

pesticidy 

- vysvětlí pojmy detergenty, tenzidy, abraziva  detergenty 

CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi 
vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka 

- uvede příklady znečišťování životního prostředí 
(znečištění vzduchu, vody a půdy) 

životní prostředí 
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- uvede příklady nejrozšířenějších výbušných, hořlavých 
a toxických látek  

látky výbušné, hořlavé, toxické 

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání 
v modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek 

- uvede chování v případě havárie nebezpečných látek zásady chování při úniku nebezpečných látek 

CH-9-1-03p reaguje na případy úniku nebezpečných 
látek 

ochrana při úniku nebezpečných látek - chemická 
havárie 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe 

poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou 
nebo hydroxidem 

 

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách 
a produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 
sacharidů. 

fotosyntéza fotosyntéza 

CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Žák uvede rozdíly mezi jedy a otravnými látkami a jejich dopad na životní prostředí. 
Žák rozliší rizika u látek výbušných, hořlavých a toxických a uvede způsob likvidace těchto látek.. 
Žák uvede do souvislosti používání různých druhů paliv s kvalitou životního prostředí. 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     
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5.13 Přírodopis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 Vzdělávací předmět Přírodopis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu 

Přírodopis směřuje k vytvoření pozitivního vztahu k přírodě, k zájmu o její ochranu a respektování jejích 
zákonitostí, umožňuje poznat přírodu jako komplexní systém živých a neživých složek, jako systém, jehož 
součásti jsou vzájemně propojeny, vzájemně se ovlivňují a doplňují. Vyučovací předmět Přírodopis má za cíl 
podchytit a rozvíjet zájem žáků o přírodu a přírodniny a poskytuje jim prostředky a metody pro detailnější 
a hlubší pochopení přírodních dějů a zákonitostí. Předmět podporuje a pomáhá žákům vytvářet otevřené 
myšlení, kritické myšlení a logické uvažování. Přírodopis učí žáky aplikovat přírodovědné poznatky 
v praktickém životě, chápat dopad lidských činů a aktivit na přírodu a její současný stav, učí je uvědomovat 
si závislost člověka na přírodních zdrojích a vede žáky k nutnosti ochraňovat přírodu jako celek.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 
Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně. 

Výuka probíhá většinou ve třídách, případně v učebně s PC. K dispozici jsou výukové tabule, sbírky přírodnin, 
lupy a mikroskopy. Žáci mohou využívat i publikace ze školní knihovny.  

Integrace předmětů • Přírodopis 

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

Kompetence k učení: 
- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací, správnému používání terminologie, 
samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací a nalézání souvislostí mezi nimi  
- učíme žáky samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů a ověřovat je, třídit, hledat mezi nimi 
souvislosti a používat správnou terminologii  
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Název předmětu Přírodopis 

Kompetence k řešení problémů: 
- vedeme žáky ke hledání vhodného řešení a objevování různých variant řešení  
- učíme vyhledávat informace z různorodých zdrojů, třídit je a zpracovávat  

Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky k formulování výsledků své práce písemnou i ústní formou  
- umožňujeme prezentaci jejich prací a samostatné zhodnocení výsledků jejich práce  

Kompetence sociální a personální: 
- využíváme skupinového vyučování k vzájemné spolupráci všech členů skupiny při řešení problémů  

Kompetence občanské: 
- vedeme žáky k uvědomování si práv a povinností ve vztahu nejen k ochraně životního prostředí, ale 
i k ochraně zdraví svého a svých blízkých  

Kompetence pracovní: 
- vedeme žáky k dodržování bezpečnostních i hygienických pravidel při práci s mikroskopem  
- využíváme možností samostatného plánování řešení, organizace postupů a časového rozvržení  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován v 6. – 9. ročníku. 

    

Přírodopis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody - pracuje s lupou a mikroskopem  poznáváme přírodu. les, rostliny a houby našich lesů 

P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými 
a mnohobuněčnými organismy 

- zná příklad řasy jednobuněčné i mnohobuněčné, 
popíše a nakreslí stavbu jejich těla 

řasy, houby, lišejníky, mechy, kapradiny 
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P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

- rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby 
s plodnicemi a porovná je podle charakteristických 
znaků 

P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby podle charakteristických znaků 

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních 
řetězcích 

- vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam 
v ekosystémech a místo v potravním řetězci 

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků 

- objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

- pozná podle obrázků houby běžně se vyskytující 
v našich lesích, popíše stavbu těla 

P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby podle charakteristických znaků 

P-9-2-03p pozná lišejníky - popíše místa výskytu lišejníků, pozná tři nejběžnější 
zástupce, zná jejich stavbu těla P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 

prostředí a vztahy mezi nimi 
 

- popíše místa výskytu mechů, pozná tři nejběžnější 
zástupce, zná jejich stavbu těla 

- popíše místa výskytu kapradin, zná běžně rostoucí 
druhy u nás, popíše a zakreslí stavbu 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 

rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 

orgánům 

- podle obrázků pozná 5 jehličnanů, vysvětlí stavbu těla, 
způsob rozmnožování, rozšiřování a klíčení, termíny 
opylení, oplození, pohlavní rozmn. 

rostliny nahosemenné 
rostliny krytosemenné 

- určí 5 jarních a letních bylin, lesních keřů a listnatých 
stromů. 

- charakterizuje rostliny krytosemenné, nahosemenné, 
jedno i dvouděložné 

P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů 
a rozliší základní projevy a podmínky života 

- zná rozdíl mezi bezobratlými a obratlovci, živočichové v lesích, měkkýši, členovci, obratlovci, 
obojživelníci 
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P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

- popíše stavbu těla členovců  

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

- pozná podle obrázků 5 běžně se vyskytujících 
obojživelníků v našich lesích, popíše stavbu těla, způsob 
výživy, dýchání  

- popíše ústní dutinu zmije jedovaté, ví, čím se živí, zná 
první pomoc při uštknutí  

plazi, ptáci, savci 

- podle obr. Pozná naše běžné dravce, sovy  

- orientuje se v pojmech sudokopytník, parohy, rohy, 
kopyta, říje, zná hl. znaky šelem, hmyzožravců, 
hlodavců.  

- vysvětlí pojmy predátor, parazit, lesní patra, potravní 
řetězec, producenti, konzumenti, potravní pyramida, 
humus, rozkladači, ekosystém  

vztahy živočichů a rostlin v lese 

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

- vysvětlí, na čem závisí rozložení lesů na Zemi  les jako celek. 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

- načrtne a vysvětlí koloběh vody v přírodě, styk 
ovzduší, vody a souše, pojem fotosyntéza, teplota vody, 
hmotnost vody 

voda a její okolí 

vlastnosti vodního prostředí 

- zná význam zel. rostlin , zástupce břehové zeleně, 
rostlin rybníka, bylin rostoucích u vody, popíše 
vegetativní rozmnožování orobince, fotosyntézu 
v rybníce, řasy 

rybník, rostliny rybníka a jeho okolí 

živočichové rybníka, prvoci, žahavci. 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 
i živočichů 

- vysvětlí stavbu těla a přijímání potravy, rozliší plže 
a mlže, jejich hlavní znaky a způsob dýchání způsob 
pohybu 

měkkýši 

kroužkovci 
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P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

členovci 

korýši 

pavoukovci 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 

orgánů 

- popíše stavbu těla a způsob života kroužkovců, 
členovců, korýšů  

kroužkovci, členovci, korýši, pavoukovci 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

- jmenuje běžně se vyskytující druhy hmyzu 
v ekosystému rybníka 

hmyz, obratlovci, ryby 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 
i živočichů 

- popíše nepřímý vývin  

- rozliší proměnu dokonalou a nedokonalou u hmyzu 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek - jmenuje nejběžnější druhy ryb v rybnících, stavbu těla, 

pojmy plynový měchýř, tření, jikry, mlíčí, chov kaprů 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 
i živočichů 

- pozná skokana zeleného, hnědého, ropuchu obecnou, 
čolka velkého , zná jejich význam pro ekosystém 

obojživelníci, plazi 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná 
jejich hlavní zástupce 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 
i živočichů 

- pozná plaze, stavbu těla a jejich život 

P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů 
a orgánových soustav rostlin i živočichů 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 
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P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 
i živočichů 

- vysvětlí, jak jsou ptáci přizpůsobeni životu ve vodním 
prostředí, jmenuje běžně se vyskytující vodní ptactvo 
u nás 

ptáci, savci 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek - zná pojem zobák, vrubozobí, ondatra, hryzec vodní  

P-9-6-04p rozezná některé druhy půd a objasní jejich 
vznik 

- vysvětlí, čím se liší travní společenstva , čím se liší, 
popíše z jakých částí se skládá půda, zná pojmy 
zvětrávání, nivy, monokultura, meze, rozptýlená zeleň 

louky, pastviny, pole 

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku 

- pozná typické zástupce travin, obilnin, bylin, keřů, umí 
srovnat jedno a dvouděložné rostliny  

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost 

a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

- zná pojmy rzi, sněti, námel, drn, ornice, zelené 
hnojení  

rostliny travních společenstev 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 
i živočichů 

- pozná běžné měkkýše, kroužkovce, popíše stavbu těla 
a způsob života 

živočichové travních společenstev 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

měkkýši, kroužkovci 

P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná 
jejich hlavní zástupce 

 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 
i živočichů 

- naváže na učivo o pavoukovcích a hmyzu, soustředí se 
na motýly, hmyz blanokřídlý a rovnokřídlý 

členovci, pavoukovi, hmyz 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 
i živočichů 

- jmenuje běžně se vyskytující zástupce obratlovců, 
popíše jejich způsob života, získávání potravy a jejich 
začlenění do ekosystému. 

obratlovci, obojživelníci, plazi, ptáci, savci 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná 
jejich hlavní zástupce 
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P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 

popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů 
a bakterií 

rostlinné a živočišné buňky 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až 
k jednotlivým orgánům 

má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích má základní povědomí o přírodních dějích přírodní děje 

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

uvede na příkladech význam virů a bakterií viry a bakterie 

P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a bakterií 
v přírodě a na člověka 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy fyziologické procesy rostlin 

P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné fyziologické 
procesy a jejich využití 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody poznávání přírody metody poznávání přírody 

P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody 
osvojované v přírodopisu 

využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích 
živočichů k zajišťování jejich životních potřeb 

využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích 
živočichů k zjišťování jejich potřeb 

chov domácích zvířat 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

- les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa), pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich 
okolí) 

    

Přírodopis 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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 
P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

-vyjmenuje základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

strunatci – původ názvu, společné znaky 

pláštěnci 

bezlebeční 

obratlovci 

kruhoústí – stavba těla, zástupci 

paryby - stavba těla, zástupci 

ryby - stavba těla, rozmnožování, vývin, zástupci 

- porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané 
živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

strunatci – původ názvu, společné znaky 

pláštěnci 

bezlebeční 

obratlovci 

kruhoústí – stavba těla, zástupci 

paryby - stavba těla, zástupci 

ryby - stavba těla, rozmnožování, vývin, zástupci 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

- odvodí na základě pozorování základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému prostředí 

strunatci – původ názvu, společné znaky 

pláštěnci 

bezlebeční 

obratlovci 

kruhoústí – stavba těla, zástupci 

paryby – stavba těla, zástupci 

ryby – stavba těla, rozmnožování, vývin, zástupci 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

- vyjmenuje význam živočichů v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

strunatci – původ názvu, společné znaky 

P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného 
chování při poznávání přírody 

pláštěnci 

bezlebeční 
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pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro 
člověka 

obratlovci 

kruhoústí – stavba těla, zástupci 

paryby - stavba těla, zástupci 

ryby – stavba těla, rozmnožování, vývin, zástupci 

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí 
a vztahů v rostlině jako celku 

- žák popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití 
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 

strunatci – původ názvu, společné znaky 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

pláštěnci 

P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

bezlebeční 

obratlovci 

kruhoústí – stavba těla, zástupci 

paryby - stavba těla, zástupci 

ryby - stavba těla, rozmnožování, vývin, zástupci 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 
i živočichů 

- rozdělí zástupce do jednotlivých tříd a chápe vývojové 
zdokonalování 

strunatci – původ názvu, společné znaky 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

pláštěnci 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

bezlebeční 

obratlovci 

kruhoústí – stavba těla, zástupci 

paryby – stavba těla, zástupci 

ryby – stavba těla, rozmnožování, vývin, zástupci 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

- vypíše přizpůsobení živočichů danému prostředí strunatci – původ názvu, společné znaky 

pláštěnci 

bezlebeční 

obratlovci 

kruhoústí – stavba těla, zástupci 
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paryby – stavba těla, zástupci 

ryby – stavba těla, rozmnožování, vývin, zástupci 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

- pojmenuje vybrané zástupce ryb paryby – stavba těla, zástupci 

ryby – stavba těla, rozmnožování, vývin, zástupci 

- pojmenuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby paryby – stavba těla, zástupci 

ryby – stavba těla, rozmnožování, vývin, zástupci 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

- vyjmenuje důležitost ryb v potravním řetězci, chápe 
význam ryb v potravě člověka  

ryby – stavba těla, rozmnožování, vývin, zástupci 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

-popíše přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí  obojživelníci – přizpůsobení prostředí, stavba těla, 
zástupci 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

- pojmenuje vybrané zástupce obojživelníků  obojživelníci – přizpůsobení prostředí, stavba těla, 
zástupci 

- pojmenuje vybrané zástupce plazů  plazi – stavba těla, přizpůsobení prostředí, zástupci 

- vypíše exotické druhy plazů a možností jejich chovu 
v teráriích  

plazi – stavba těla, přizpůsobení prostředí, zástupci 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

- popíše vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich 
přizpůsobení k letu  

ptáci – stavba těla, zástupci podle jednotlivých 
ekosystémů – přizpůsobení prostředí, vznik a vývoj 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

- vyjmenuje vybrané zástupce a dokáže je podle znaků 
rozdělit do nejznámějších řádů ( pěvci, dravci, hrabaví, 
atd.)  

ptáci – stavba těla, zástupci podle jednotlivých 
ekosystémů – přizpůsobení prostředí, vznik a vývoj 

- vyjmenuje zástupce tažných a přezimujících ptáků  ptáci – stavba těla, zástupci podle jednotlivých 
ekosystémů – přizpůsobení prostředí, vznik a vývoj 

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů 

- odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného 
těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům  

botanika vývoj rostlin, 

- popíše vývoj rostlin  přechod rostlin na souš 

- rozdělí rostliny na vyšší a nižší  vyšší rostliny – fyziologie dýchání, růst, 
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P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku  
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

- vypíše příklady výtrusných rostlin v přírodě  rozmnožování, fotosyntéza 

- vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty 
a kapraďorosty  

výtrusné rostliny – kapraďorosty – plavuně, přesličky, 
kapradiny; mechorosty 

- vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě  

- vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými 
rostlinami  

- porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů 
a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v 
rostlině jako celku  

anatomie a morfologie rostlin – kořen, stonek, list, 
květ, semeno, plod 

- vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla – 
kořen, stonek, list, květ, plod  

- vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při pěstování rostlin  

P-9-3-03p uvede význam hospodářsky důležitých 
rostlin a způsob jejich pěstování 

- vyjmenuje základní systematické skupiny rostlin 
a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 
P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin 
a zná jejich zástupce 

- podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní 
zástupce nahosemenných rostlin  

nahosemenné rostliny – výskyt, význam, ochrana 
ekosystém les 

pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro 
člověka 

- vysvětlí význam lesa a způsoby jeho ochrany 

krytosemenné rostliny, třídění rostlin, významné 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku  

 

 

- vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou 
rostlinou a uvede konkrétní příklady 

nahosemenné rostliny – výskyt, význam, ochrana 
ekosystém les 

krytosemenné rostliny, třídění rostlin, významné 

- rozliší podle morfologických znaků základní čeledi 
rostlin 

nahosemenné rostliny – výskyt, význam, ochrana 
ekosystém les 

krytosemenné rostliny, třídění rostlin, významné 

- vysvětlí významné zástupce jednotlivých čeledí 
a dokáže je roztřídit 

krytosemenné rostliny, třídění rostlin, významné 

čeledi + druhy, jejich výskyt, význam a ochrana 
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P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 
P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech 
pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro 
člověka 

- vysvětlí význam různých ekosystémů a popíše jejich 
život 

Ekosystémy – louka, mokřady, pole atd. 

- vyjmenuje příklady a využití kulturních plodin  Ekosystémy – louka, mokřady, pole atd. 

- dokáže pracovat s atlasy a klíči rostlin  

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

- odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin 
podmínkám prostředí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

- vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou 
ekologii) 
- základní podmínky života 
- kulturní krajina, změny okolní krajiny vlivem člověka 

    

Přírodopis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

- rozdělí živočišnou říši na kmen strunatců, podkmen 
obratlovců a na třídy ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, 
savci 

savci – vývoj, vnitřní stavba těla, skupiny 

vejcorodí 

živorodí 
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- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

hmyzožravci 
letouni 

 hlodavci 
šelmy 
ploutvonožci 
chobotnatci 
sudokopytníci 
primáti 
savci biomů světa 
etologie – dorozumívání 
savci – vývoj, vnitřní stavba těla, skupiny 
vejcorodí 
živorodí 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

- vysvětlí funkci povrchu těla a umí zakreslit a popsat 
povrchy těl ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců 

- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 

a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav 
lidského těla a jejich funkce 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

P-9-4-03 odvodí na základě vlastního pozorování 
základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní 
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro 
člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 

orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav 

lidského těla a jejich funkce 

- vysvětlí význam čistoty, vzhledu, zdraví a poznávání 
lidského těla a jeho funkcí  

lidské tělo 

- popíše složení kůže, pojmy vlasy, chlupy, nehty, umí 
popsat stavbu kůže, škára  

povrch lidského těla 

- popíše charakteristické znaky lidské kostry a její hlavní 
části, stavbu obratle i páteře, vývin dětské páteře 
a význam správného držení těla  

tvar a pohyb těla, lidská kostra 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

281 

Přírodopis 8. ročník  

- vysvětlí pojem a fci šlach, svalů, názvy hlavních 
svalových skupin  

svalstvo 

- vysvětlí fci buňky v tkáňovém moku, význam stálého 
osmotického tlaku v tkáních  

základní životní funkce lidského těla využívání potravy 
složení potravy 
 - popíše jednotlivé části trávicí soustavy a jejich funkci, 

zná význam správné životosprávy  

- objasní význam zdravého způsobu života  

- popíše jednotlivé části dýchací soustavy, vysvětlí 
význam kyslíku pro dýchání  

dýchání 

- vysvětlí tři základní fce krve, popíše složení krve, vznik 
a zánik červených krvinek, pojmy bílé krvinky, krevní 
destičky, krevní skupiny, dárcovství krve  

rozvádění látek po těle 

- popíše hlavní části vylučovací soustavy, stavbu ledviny 
a ledvinového váčku, činnost ledvin a onemocnění 
ledvin  

vylučování 

- vysvětlí souhra mezi orgánovými soustavami a stálost 
vnitřního prostředí  

řízení lidského těla 

- popíše význam a fci hormonů, zná přehledně žlázy, 
které vylučují hormony  

hormony 

- vysvětlí jednotlivé části nervové soustavy, reflexní 
oblouk, přenos nervového vzruchu, vrozené 
a podmíněné reflexy  

nervové řízení 

- vysvětlí pojem smysl, smyslové vnímání, čidla, stavba a 
fce jednotlivých smyslových orgánů  

smyslové vnímání 

- popíše podněty přijímané smyslovými orgány, které 
jsou přenášeny do mozkové kůry, schéma 
podmíněného reflexu, místo jeho zpracování, učení, 
abstraktní myšlení  

vyšší nervová činnost 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

- popíše jednotlivé části rozmnožovacího ústrojí a jejich 
fci 

rozmnožování člověka 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

- orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

vývin nového jedince 
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P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince 

P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka - objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do 
stáří 

vývin nového jedince 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka - vysvětlí zákl. pojmy související s vývinem nového 
jedince 

vývin nového jedince 

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

- vysvětlí pojem dědičnost, čím je podmíněna, genetická 
výbava jedince, genetická onemocnění, genetická 
poradna 

dědičnost u člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od početí 

až do stáří 

- charakterizuje fce života -novorozenec, kojenec, 
předškolní, mladší a starší školní věk, puberta, 
dospělost, zralost  

průběh lidského života 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

- vysvětlí pojem zdraví jako celkový stav člověka 
z hlediska funkce jeho organismu a způsobu života 

zdraví a nemoc, 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

- aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození 
těla 

zdraví a nemoc, 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

epidemie 

P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci při 
poranění 

 

P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

zdraví a nemoc, 
lidská populace 
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P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých 
a neživých složek ekosystému 
P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, 
ekosystémy   objasní základní princip některého 
ekosystému 

- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí 
a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní 
význam zdravého způsobu života 
- vysvětlí termín populace, vysvětlí růst lidské populace, 
ví že lidé na celém světě jsou si rovni, že jejich zákl. 
práva vyjadřuje listina zákl. lidských práv a svobod  

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

- popíše význam ochrany životního prostředí, ví jak on 
sám může přispět. 

člověk a jeho životní prostředí 

P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem 
a objasní jejich důsledky 

dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka 

P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka na 
životní prostředí 

 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

- les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa), 
- pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí), 
- vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

- já jako zdroj informací o sobě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

- člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika 

    

Přírodopis 9. 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 pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

- definuje minerál, pojem mineralogie, nejčastější 
nerosty Zemské kůry 

nerosty 

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

- roztřídí nerosty do krystalových soustav a zná jejich 
základní prvky souměrnosti 

nerosty 

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny 

tvary nerostů 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

- vysvětlí základní fyzikální a chemické vlastnosti 
nerostů a je schopen je zařadit do skupin 

nerosty 

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny 

tvary nerostů 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

-rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 

vlastnosti nerostů 

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny 

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny 

- vysvětlí, co je to hornina, pojem petrologie, podle 
původu energie rozlišuje vnitřní a vnější geologické děje 

horniny vnitřní geologické děje a vznik hornin vnější 
geologické děje a vznik usazených hornin. 
 P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 

geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny 

- vysvětlí jednotlivé pojmy a vztahy mezi nimi, umí 
rozlišit horniny hlubinné a výlevné a charakterizuje děje 
s nimi spjaté P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 

geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 
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P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny 

- vysvětlí jednotlivé pojmy a vztahy mezi nimi, umí 
rozlišit horniny zpevněné a nezpevněné a charakterizuje 
děje s nimi spjaté, zná jejich využití P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 

geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

- popíše metamorfózu hornin teplotou a tlakem, 
vysvětlí pojem regionální metamorfóza, uvede příklady 
metamorfovaných hornin  

přeměny hornin 

- na jednoduchém schématickém obrázku žák popíše 
horninový cyklus  

horninový cyklus 

- vysvětlí příčinu pohybu litosférických desek, vysvětlí 
a zakreslí tvarové deformace horninových těles, vysvětlí 
vulkanickou činnost  

vznik a vývoj litosféry 

P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů 

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 
dějů, včetně geologického oběhu 

hydrosféra - význam vody a teploty prostředí pro 
život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam 
jednotlivých vrstev ovzduší pro život, klimatické 
změny 

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů 

hornin i oběhu vody 

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků - popíše procentuální rozložení vody na Zemi, vysvětlí 

koloběh vody v přírodě, pojmy pramen, tvrdost vody, 
čištění vody, minerální voda, znečištění vody  

přírodní vlivy – vznik mimořádných přírodních 
událostí- katastrofy (povodně, větrné a sněhové 
bouře) 

P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země - popíše jednotlivé vrstvy atmosféry, procentuální 
složení, typy mraků, pojmy ozon, ozonová díra, teplotní 
inverze, faktory znečišťování ovzduší 

Atmosféra- význam jednotlivých vrstev ovzduší pro 
život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn 
na živé organismy a na člověka 

P-9-6-06 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 

P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí 
a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi 

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí 

- uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí 
a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi 
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a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy 
a možné dopady i ochranu před nimi 

P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí 
a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi 

P-9-6-06 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 
různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné 
události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními 
jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu 
před nimi 

P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí 
a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi 

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy 
v naší přírodě 

- popíše složení půdy, půdotvorné činitele , vliv podnebí 
na zvětrávání hornin, vliv teploty prostředí a vlhkosti, 
vysvětlí pojem biol. zvětrávání, typy, druhy půd 

pedosféra 

- porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, 
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě  

pedosféra 

-popíše důsledky vnějších geologických dějů  Zvětrávání 

- vysvětlí změnu povrchu Země, působení vody, ledovců 
a větru  

Činnost vody, ledovce, větru 

- definuje pojem přírodní zdroj, popíše lokalizační 
faktory, způsoby těžby 

Usazené horniny 

Nerostné suroviny 

-popíše způsoby výroby elektrické energie  Energie, obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje  Energie, obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik 
a trvání života 

- popíše počátek geologického období vývoje Země 
a první známky života 

vývoj Země, života a člověka 

- popíše první formy života, časově zařadí jednobuněčné 
a mnohobuněčné organismy 

od vzniku Země k nejstarším formám života 

- rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

pedosféra 

prvohory druhohory třetihory čtvrtohory 

-charakterizuje geologickou stavbu České republiky  Geologická stavba 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

- les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa), 
- pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí), 
- vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     

5.14 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 1 2 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni: 
 Vyučovací předmět zeměpis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zeměpis je důležitou složkou 

základního vzdělávání žáků, neboť pomáhá v orientaci v prostoru, mezilidských a mezinárodních vztahů, 
přírodních a ekonomických souvislostí.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení: 
 Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět ve všech ročnících 2. stupně.  

6. ročník - 2 hodiny týdně 
7. ročník – 2 hodiny týdně 
8. ročník – 1 hodina týdně 
9. ročník – 2 hodiny týdně 

Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje: k získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, 
osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod, k získávání 
a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací, k respektování přírodních hodnot, lidských 
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výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí, k rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů 
světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka, k rozvíjení kritického myšlení a logického 
uvažování, k aplikování geografických poznatků v praktickém životě.  

Do vyučování jsou zařazovány:  
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 
- zeměpisné vycházky s pozorováním 
- projekty. 

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie) 

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

Kompetence k učení: 
- vybíráme a využíváme vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojujeme získané poznatky do 
širších celků, nalézáme souvislosti  
- vedeme žáky k posuzování získaných poznatků, kritickému porovnávání a formulování závěrů  

Kompetence k řešení problémů: 
- žák je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení  
- žák se učí myslet kriticky, je schopen hájit svá rozhodnutí  

Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky k formulování a vyjadřování myšlenek a názorů v logickém sledu, souvislému 
a kultivovanému vyjadřování v písemném i ústním projevu 
- učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 
- vedeme žáky k porozumění různým typům textů a záznamů a k přemýšlení o nich 
- využíváme informační technologie 

Kompetence pracovní: 
- seznamujeme žáky s pravidly bezpečného chování v terénu  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován ve všech ročnících druhého stupně. 

    

Zeměpis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
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• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru 
a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními 
tělesy sluneční soustavy 

- vyjmenuje složení vesmíru  planeta Země jako součást vesmíru 
 - vyjmenuje 8 planet a vesmírné objekty 

- popíše pojmy: planeta, hvězda, 

- planetky, měsíce, meteorická tělesa, komety, Galaxie, 
cizí galaxie  

- vyjmenuje 2 důsledky pohybů Země na život lidí 
a organismů 
- popíše 2 důsledky otáčení Země kolem vlastní osy 
a oběhu Země kolem Slunce pro praktický život na Zemi 

tvar a rozměry Země 

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země 

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy 

- popíše délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné 
střídání ročních období 

Měsíc 
 

Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země - vyjmenuje důsledky jarní a podzimní rovnodennosti, 
zimním a letním slunovratu  

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů 
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 
Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické 
a kartografické terminologii 

- používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model 
planety Země k demonstraci rozmístění oceánů, 
kontinentů a základních tvarů zemského povrchu  

zeměpisná poloha 

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace 
a zdroje dat z dostupných kartografických produktů 
a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších 
informačních zdrojů 

základní pojmy v geografii – geografické, 
topografické a kartografické pojmy, mapa – obraz 
zemského povrchu 

- používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii 

- rozpozná všechny druhy map, umí je orientovat, 
přepočítávat vzdálenosti podle různých měřítek 

co je to mapa, prvky mapy, tvoření map, druhy map, 
základní topografické útvary, jazyk mapy 

- vyjmenuje rozdíl mezi výškopisem a horopisem  
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- vypíše 15 základních mapových značek  práce s mapou, určování azimutu, měření a orientace 
na mapách - vysvětlí pojmy: vrstevnice, výšková kóta, nadmořská 

výška,  

- vyhledá v atlase zadané zeměpisné souřadnice  

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

- porovnává získané geografické informace tvořené 
grafy, diagramy, tabulkami a jinými statistickými údaji 

statistická data a jejich vytváření v grafech 
a tabulkách, zdroje dat v geografii 

- vyjmenuje části zemského tělesa a dna oceánů přírodní obraz Země 

voda na zemi 

- posuzuje zemský povrch - reliéf jako výsledek složitého 
působení endogenních a exogenních činitelů a lidských 
činností 

přírodní obraz Země 

pohyby litosférických desek, vznik pohoří a ostrovů 

- vypíše rozložení vody na Zemi v procentech  voda na zemi 

- vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře, pohyby 
mořské vody, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, 
bezodtokové oblasti,  

jezera, bažiny, umělé vodní nádrže  

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost 
a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině 

- vyhledá a pojmenuje na mapách podnebné pásy 
a porovnává je 

skladba planety Země 

- popíše pojmy: počasí, podnebí, meteorologie  atmosféra, podnebí 

- vysvětlí celkový oběh vzduchu v atmosféře  

- popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich využití, 
rozumí pojmům: mateční hornina, humus, eroze půdy  

pedosféra 

- vyjmenuje geografická šířková pásma na Zemi  skladba planety Země 

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost 
a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině 

- orientuje se v objektech, jevech a procesech v 
jednotlivých složkách přírodní sféry 

atmosféra, podnebí 

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

pedosféra 
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Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na 
utváření zemského povrchu 

- rozpoznává souvislosti mezi jednotlivými přírodními 
složkami krajinné sféry 

přírodní krajiny na Zemi 

Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na 
lidskou společnost 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních 
a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, které nás 
obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, 
vyjádří, co mu prospívá a škodí 

- vyjmenuje vlivy člověka na přírodní prostředí člověk a příroda 

Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na 
utváření zemského povrchu 

Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na 
lidskou společnost 

- vypíše postavení člověka na Zemi  život člověka na Zemi 

- vypíše oblasti s velkou i nízkou hustotu obyvatel 
a uvede alespoň 1 důsledek  

domov – obec, stát, světadíl, Země 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa 

- posoudí na přiměřené úrovni prostorovou skladbu 
světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby 
a dynamiku růstu, pohyby populace 

lidé na Zemi, lidské rasy 
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Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí 
s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel 
Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky 
souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel 

- posoudí souvislosti přírodních podmínek s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel 

sídla, život ve městech 

- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství  

surovinové a energetické zdroje 

- vyhledá na mapách hlavní světové surovinové 
a energetické zdroje  

- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit  

- porovnává státy světa na základě podobných 
a odlišných znaků  

sídla, život ve městech 

- vyhledá na mapách jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a politické problémy 
v konkrétních světových zemědělství 

lesnictví 

regionech sídla, život ve městech 

zemědělství 

lesnictví 

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů 
v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

- vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci 
v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání 
a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro 
vytváření postojů k okolnímu světu 

svět podle vyspělosti 

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 a politické problémy 
v konkrétních světových regionech 

- porovnává státy světa a zájmové integrace států světa 
na základě podobných a odlišných znaků  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních 
a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti) 
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Zeměpis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány 

a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly 
a oceány 

-vysvětlí pojmy: kontinent, světadíl  pevniny a oceány 

- vyhledá na mapě všechny kontinenty a světadíly světa 

- vyjmenuje rozdíl mezi státy přímořskými 
a vnitrozemskými  

- zařadí významné státy na základě odlišnosti územního 
uspořádání a státního zřízení  

státy a jejich hranice 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení 
a lokalizaci regionů světa 

- rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako 
kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 
světa 

Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 
světových regionů 

Z-9-3-02 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 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické 
a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

- 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  

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

-zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

není stát jako stát 

- rozdělí Afriku na zeměpisné části  
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- ukáže na mapě významné geografické pojmy  Afrika - poloha, rozloha, rozdělení, povrch, podnebí, 
vodstvo, vegetační pásy, obyvatelstvo, hospodářství, 
oblasti Afriky významné státy a jejich hlavní města 

- vyjmenuje podnebné oblasti a vegetační pásy  

- vyjmenuje zástupce rostlin a živočichů z této oblasti  

- vysvětlí pojmy: původní a domorodé obyvatelstvo, 
Tuaregové, africké kmeny atd.  

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické 
a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

- charakterizuje významné státy Afriky a určí jejich 
hlavní města 

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 

- rozdělí Ameriku na Severní, Střední a Jižní  Amerika - poloha, rozloha, rozdělení, povrch, podnebí, 
vodstvo, vegetační pásy, obyvatelstvo, hospodářství, 
oblasti Ameriky významné státy a jejich hlavní města 

- vysvětlí pojmy vztahující se k původnímu obyvatelstvu 
– indiáni, přistěhovalci  

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické 
a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 
Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 

- charakterizuje významné státy Ameriky a určí jejich 
hlavní města 

- vyjmenuje hranici mezi Evropou a Asií  Asie – poloha, rozloha, povrch, podnebí, monzuny, 
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, obyvatelstvo, 
náboženství oblasti Asie - státy 

- vysvětlí pojem Eurasie  

- vyjmenuje podnebné pásy  

- vysvětlí pojem monzuny  

- vyjmenuje vegetační pásy  

- vyjmenuje zástupce rostlin a živočichů  

- ukáže na mapě hustě a řídce osídlené oblasti a vysvětlí 
souvislosti s přírodními podmínkami  

- rozdělit Asii do oblastí a z každé oblasti zná 
nejvýznamnější státy  

- každou oblast popíše z hlediska přírodních a 
hospodářských podmínek  

- vysvětlí pojem Australský svaz  Australský svaz 
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- popíše přírodní poměry Austrálie Austrálie a Oceánie - poloha, rozloha, povrch, 
podnebí, vodstvo, vegetační pásy, obyvatelstvo, 
přírodní zdroje 

- vypíše základní hospodářské strategie Australského 
svazu  

Australský svaz 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

- demokracie jako protiváha diktatury a anarchie 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních 
a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti) 

    

Zeměpis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině 
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

- vypíše pojem Eurasie a na mapě ukáže hranici mezi 
Evropou a Asií, ukáže krajní body Evropy, moře, zálivy, 
průlivy, úžiny  

Evropa – hranice mezi Evropou a Asií, poloha, 
členitost, povrch, vodstvo, podnebí, vegetační pásy, 
obyvatelstvo, hospodářství 
oblasti Evropy – Jižní Evropa, Severní Evropa, Západní 
Evropa, Střední Evropa, Jihovýchodní Evropa, 
Východní Evropa, Rusko 
 

- vyhledá na mapě nejvyšší vrcholy Evropy, významná 
pohoří, sopky, nížiny, roviny,  

- vyjmenuje a ukáže významné řeky a jezera  

- vyjmenuje evropské podnebné pásy, vyjmenuje 
vegetační pásy  
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Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

- vypíše zástupce rostlin a živočichů, uvede příklady 
ochrany životního prostředí  

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších inform 
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii ačních zdrojů 

- vypíše regiony Evropy  

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině 

- vyjmenuje společné znaky daného regionu, porovná 
jednotlivé regiony mezi sebou  

vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního 
ruchu a rekreace 

- vyjmenuje a ukáže na mapě všechny státy Evropy, zná 
jejich hlavní města a dokáže je zařadit do oblastí a ke 
každému státu, vyjmenuje jeho stručnou charakteristiku 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky 
a funkce světového hospodářství, lokalizuje na 
mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

- vypíše význam spolupráce a obchodování mezi státy  mezinárodní integrace 

- vyjmenuje nejdůležitější seskupení států 
v hospodářské a vojenské oblasti 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

- vyjmenuje členství ČR v mezinárodních organizacích 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

- vyhledá na mapě světadílů nejzávažnější politické 
problémy světa, ve sdělovacích prostředcích sleduje 
ohniska nepokojů a občanských válek ve světě  

politická mapa dnešního světa 
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Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel  
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

- vyjmenuje změny na mapě světa během dvacátého 
století, vznik samostatných států, změna politického 
režimu  

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 

- evropské krajiny 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Etnický původ 

- základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti 

    

Zeměpis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

- určí geografickou polohu ČR, zhodnotí polohu podle 
různých kritérií 

Česká republika – přírodní poměry, poloha ČR 
v geografické síti, relativní geografická poloha, 
rozloha, členitost povrchu, podnebí, vodstvo, půdy, 
rostlinstvo a živočišstvo, životní prostředí, jeho 
znečištění a ochrana 

Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny 
a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy 

Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České 
republiky a její sousední státy 

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 

- srovná rozlohu ČR s ostatními státy Evropy 
a vybranými státy světa 
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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 

- vyjmenuje vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledá 
horopisné celky, u nejvýznamnějších zná nejvyšší 
vrcholy 

Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše 
povrch a jeho členitost 

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům 

- pojmenuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo 
a živočišstvo 

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 

- v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech 

Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu ve volné přírodě 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

- zhodnotí stav životního prostředí v ČR 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny - vyjmenuje a ukáže na mapě NP, CHKO, zná pravidla 

chování v těchto oblastech, chápe smysl vymezení 
těchto oblastí 

- podrobněji pohovoří o CHKO v naší oblasti 

Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a charakterizuje hospodářské poměry, 
přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti 

- vypíše a ukáže na mapě sídla s vysokou a nízkou 
hustotou osídlení a vyjmenuje důvody osídlení 

obyvatelstvo ČR – rozmístění obyvatelstva a sídelní 
poměry ČR 

 
Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek 
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Zeměpis 9. ročník  

Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České 
republiky a její sousední státy 

- vyhledá na mapě a označí nejvýznamnější sídla ČR, 
srovná ukazatele v lidnatosti, rozmístění, pohybu 
a struktuře obyvatelstva ČR se sousedními státy Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění 

obyvatelstva 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie 
a orientace v terénu 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie 
a orientace v terénu 

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 mapě jednotlivé regiony ČR 
a administrativní celky v ČR 

regiony České republiky - přírodní poměry, 
hospodářství, obyvatelstvo, kultura, zajímavosti, 
vlastní zkušenosti 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie 
a orientace v terénu 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie 
a orientace v terénu (mdú) 

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům 

- vypíše přírodní podmínky, hospodářství, sídla, 
zvláštnosti, kulturní zajímavosti a porovná jejich 
hospodářskou funkci a vyspělost mezi sebou 

Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, hospodářské 
a kulturní poměry místního regionu 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních 
a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti)  

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     
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5.15 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 2 1 1 0 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný     

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova na 1. stupni: 
Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. V tomto předmětu 

podněcujeme a rozvíjíme u žáků hudebně estetické vnímaní světa. Cílem je, aby žáci kultivovali svůj hudební 
sluch a hlas, smysl pro rytmus. Své schopnosti rozvíjeli různorodými aktivitami, učili se vystupovat pře dětmi 
i dospělými. Neméně důležitý podíl zastává náhled žáků do hudební kultury české i jiných národů.  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni: 

 Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura.  
Vzdělávání v předmětu Hudební výchova směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti života jedince 
a celé společnosti prostřednictvím vokálních instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných 
aktivit, k chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace, k získávání orientace v širokém 
spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti, k pochopení různorodé hudební kultury různých 
národů a národností a k rozvoji žákovy celkové hudebnosti.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu na 1. stupni: 
Vyučovací předmět hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. – 5. ročníku po jedné 

vyučovací hodině týdně. Výuka probíhá v učebně hudební výchovy, případně v kmenových třídách s využitím 
audiovizuální techniky a dalších dostupných vyučovacích pomůcek.  

Hudební výchova se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových 
a hudebně pohybových činností, které se vzájemně doplňují.  

Obsahem je: 
- práce s hlasem a kultivace pěveckého projevu 
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Název předmětu Hudební výchova 

- rozvoj rytmických a intonačních dovedností 
- jednohlasý a vícehlasý zpěv s doprovodem i bez doprovodu 
- osvojování hry na Orffovské nástroje 
- ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 
- vnímání hudby a poznávání různých žánrů 
- práce s tóny, motivy, tématy, hudebními formami a výrazovými prostředky hudby. 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení na 2. stupni: 
Časové vymezení předmětu:  

v 6. ročníku – 2 hodiny týdně  
v 7. a 8. ročníku – 1 hodina týdně.  

Výuka probíhá v jednotlivých učebnách. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů 
vzdělávání formou skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce a krátkodobých projektů.  

Integrace předmětů • Hudební výchova 

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

Kompetence k učení: 
- používáme správné pojmy a hudebně naukové poznatky 
- vyžadujeme od žáků, aby získané znalosti propojovali do souvislostí  
- vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací a používání odborné 
terminologie  
- vyžadujeme využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  
- kombinujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu  

Kompetence k řešení problémů: 
- učíme žáky pracovat s různými zdroji informací, vyhledávat je a zpracovávat 
- podporujeme samostatnost, tvořivost a kreativitu, řešení úkolů různými postupy 
- usilujeme o to, aby žáci rozpoznali v proudu znějící hudby hudební nástroje a dovedli rozlišit kvalitu 
jednotlivých tónů a výrazné dynamické změny 
- na základě individuální hudební vyspělosti žáci srovnávají a slovně charakterizují významné sémantické 
prvky skladby, hledají spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním 
dílem  
- samostatně a kriticky přemýšlejí  
- při zadání úkolu žáci rozpoznají problém a hledají nejvhodnější způsob řešení  
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Název předmětu Hudební výchova 

- pracujeme s chybou žáků jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení  

Kompetence komunikativní: 
- učíme žáky rytmizovat a melodizovat jednoduché texty, improvizovat rámci nejjednodušších hudebních 
forem 
- motivujeme žáky úkoly, při kterých mohou spolupracovat a zajímat se o náměty a názory ostatních žáků  

Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky ke kritickému posuzování 
- učíme žáky vzájemnému naslouchání a brát ohled na druhé 
- dbáme na efektivní spolupráci a respektování názorů jiných  
- vedeme žáky k respektování a dodržování pravidel při práci v týmu a svou pracovní činností kladně 
ovlivňovat kvalitu práce  
- vyžadujeme od žáků dodržování pravidel slušného chování  

Kompetence občanské: 
- vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění a na účasti kulturních akcí 
- usilujeme o to, aby se žáci zamýšleli nad obsahem hudebních děl a podíleli se na utváření kritérií 
hodnocení činností nebo výsledků 
- vybízíme žáky k respektování názorů druhých  
- vybízíme žáky k aktivnímu zapojení se do kulturního dění  
- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé  

Kompetence pracovní: 
- umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce 
- využíváme jednoduchých hudebních nástrojů k doprovodu 
- podporujeme žáky, aby tanečním pohybem uměli vyjádřit hudební náladu 
- vedeme žáky při samostatné práci ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená 
pravidla  
- podněcujeme u žáků pozitivní vztah k hudebním činnostem  
- vyžadujeme od žáků dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět Hudební výchova je vyučován ve všech ročnících kromě 9. ročníku. 
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Hudební výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v jednohlase 

opakování písní z MŠ 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

při zpěvu využívá správné pěvecké návyky zásady hlasové hygieny 

dechová, artikulační a rytmická cvičení 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty hudební hry (hra na ozvěnu) a hry na tělo (tleskání, 
pleskání) 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje zvuky a tóny, melodii a výrazné tempové 
a dynamické změny v proudu znějící hudby 

výrazové prostředky v hudbě: zvuk-tón, melodie 
stoupavá a klesavá, vysoké a hluboké tóny, hudební 
kontrasty 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje 

nejznámější hudební nástroje 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

odliší hudbu vokální a instrumentální seznámení s vážnou hudbou 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 

aktivně vnímá hudbu doprovodná hra na jednoduché hudební nástroje 
Orffova instrumentáře 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 

dokáže pracovat s písněmi s nejrůznější tématikou, 
využít jednoduchých hudebních nástrojů k doprovodné 
hře 

doprovodná hra na jednoduché hudební nástroje 
Orffova instrumentáře 
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Hudební výchova 1. ročník  

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

reaguje pohybem na znějící hudbu s využitím 
jednoduchých gest a tanečních kroků 

pohybový doprovod, orientace v prostoru, vlastní 
pohybové ztvárnění hudby - řeč těla, pohybové reakce 
na změny znějící hudby - tempo, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové tance 

    

Hudební výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 

- zpívá v jednohlase na základě svých dispozic zpěv jednohlasé písně 

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně 
vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu 

- umí rytmizovat jednoduchou píseň vytleskávání říkadel, písní 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

- rozezná stoupající a klesající melodii sluchová analýza výšky tonu 

intonační cvičení 

rytmus, dvoudobý takt 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 
 

- učí se naslouchat vážnou hudbu  poslechové skladby 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 

- využívá jednoduché hudební nástroje  hra na hudební nástroje, reprodukce jednoduchých 
motivů 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku - rozlišuje některé kvality tónů délka, síla, barva, výška 
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Hudební výchova 2. ročník  

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 

- rozpozná některé hudební nástroje  poslechové hádanky 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické 
změny 
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

- reaguje pohybem na znějící hudbu pochod do rytmu, taneční krok, improvizace na 
vyslechnutou skladbu 

    

Hudební výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

pozorně vnímá jednoduché skladby 
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

- využívá správné pěvecké návyky a dovednosti  zpěv lidových i umělých písní 

- dle svých dispozic intonuje jednoduchou píseň sólový zpěv 

- vnímá dvojhlasý zpěv jednoduché kánony, držený tón 

- ve skupině zpívá zpěv hymny 

jednoduché kánony, držený tón 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

- orientuje se v notovém zápisu a pozná všechny noty 
v jednočárkované oktávě  

stupnice C-dur 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

- uplatňuje kreativitu – sám umí vytvořit jednoduchý 
hudební doprovod k písni 

využívání nástrojů Orffovy  
školy, vlastní improvizace 
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Hudební výchova 3. ročník  

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

- pohybem vyjádří různé hudební žánry  pohybové ztvárnění melodie 

pozorně vnímá jednoduché skladby - rozvíjí poslechové dovedností a na základě svých 
hudebních schopností 

barva tónů, hudební nástroje 

- prohlubuje svou hudební paměť Valčík, polka, pochod 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

- umí rozpoznat durovou a mollovou tóninu, mollový 
a durový trojzvuk  

zpěv durových a mollových písní 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

- dokáže vytvořit jednoduchý rytmický doprovod  nástroje Orf. Školy 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

- seznamuje se s malou písňovou formou a rozpozná 
jednotlivé části  

lidové písně 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

- zpívá podle notového zápisu v rozsahu c-g  stupnice C-dur 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

- rozliší vzestupnou a sestupnou řadu  stupnice C-dur 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

- zná hudební pojmy a žánry lidové písně 

zpěv lidových písní 

orchestr, hudební skladatel, sólista 

písně k táboráku 

- seznamuje se s populární hudbou vánoční písně a koledy 

lidové písně 

- jmenuje významné osobnosti umělecky tvořící 
v regionu  

orchestr, hudební skladatel, sólista 

    

Hudební výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 
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• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 
v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

- dbá na správnou výslovnost, nasazení a tvorbu tónu pěvecký a mluvní projev 

základní pěvecké dovednosti 

správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - 
frázování 

- dodržuje zásady správné hlasové hygieny hlasová hygiena 

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu 
k individuálním schopnostem 

- rozšiřuje podle individuálních možností hlasový rozsah intonace a vokální improvizace 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

- dynamicky odlišuje zpěv  dynamické značky 

- učí se vybrané písně  dvojhlas, kánon a lidová dvojhlas 

- zvládne počátky dvojhlasného zpěvu  dvojhlas, kánon a lidová dvojhlas 

- rozezná pojmy základní hudební pojmy grafický záznam vokální hudby 

repetice 

- čte noty v rozsahu C1 - G2 v houslovém klíči  grafický záznam vokální hudby 

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb 
s hudbou 

- reaguje pohybem na dynamiku a tempo znějící hudby pohybový doprovod znějící hudby ve 3/4 a 4/4 taktu 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

- dbá na správné držení těla  hlasová hygiena 

- rozezná chůzi a pochod  rozlišení jednotlivých typů hudby (polka, valčík, 
mazurka) 

- taktuje ve 2/4. 3/4 4/4  grafický záznam vokální hudby 

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební 
nástroje 

- jednoduše doprovází písně, skladby rozlišení jednotlivých typů hudby (polka, valčík, 
mazurka) 

- reprodukuje známé hudební motivy hra na hudební nástroje (Orffův instrumentář) 
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HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební 
nástroje 

rozlišení jednotlivých typů hudby (polka, valčík, 
mazurka) 

pozorně vnímá jednoduché skladby - rozlišuje hudbu vokální, instrumentální a vokálně-
instrumentální 

rozlišení jednotlivých typů hudby (polka, valčík, 
mazurka) pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb 

pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb - rozlišuje poslechově smyčcové, dechové a bicí nástroje hudební styly a žánry 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní 
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

- poznává tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby  

rozlišení jednotlivých typů hudby (polka, valčík, 
mazurka) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

- poslouchá vybrané skladby českých hudebních 
skladatelů  

hudební formy 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

- seznámí se s významem relaxační hudby  pohybové vyjádření hudby – pantomima a pohybová 
improvizace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

- dokáže ocenit a využít hudbu jako nástroj psychohygieny – relaxační hudba 

    

Hudební výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu 
k individuálním schopnostem 

- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 
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HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

pěvecký a mluvený projev – dýchání, výslovnost, 
nasazení a tvorba tónu, hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

- má správné pěvecké návyky pěvecký a mluvený projev – dýchání, výslovnost, 
nasazení a tvorba tónu, hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu 

dvojhlas a vícehlas – kánon, lidový dvojhlas, intonace 
a vokální improvizace 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

- vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché hudební improvizace 

hudební hry 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře 
i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace, grafický záznam melodie, hudební 
rytmus 2/4, 3/4, 4/4 takt - prohloubení učiva, hudební 
hry 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

- orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby  orientace v notovém (grafickém) záznamu 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých 
hudebních výrazových prostředků ---- rozliší nejznámější 
hudební nástroje 

kvalita tónů - délka, síla, barva, výška, vztahy mezi 
tóny souzvuk 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní 
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

rytmické a dynamické změny v hudebním proudu, 
synkopa 

HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy hudební nástroje v obraze a zvukovém záznamu 

pozorně vnímá jednoduché skladby - chápe základní společenskou funkci hudby – rozlišuje 
hudbu dříve a dnes a různé hudební styly a žánry 

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

varhany, harfa, menuet, lidová kapela, symfonický 
orchestr, jazz, swing, charleston apod. 

hudební skladatelé - významné osobnosti 
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HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, 
pohybová improvizace 

taktování 

taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance, 
pohybová improvizace s využitím tanečních kroků, 
orientace v prostoru, vyjádření emocionálního zážitku 
z poslouchané hudby pohybem 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

- dovede doprovodit svůj zpěv jednoduchými 
hudebními nástroji 

taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance, 
pohybová improvizace s využitím tanečních kroků, 
orientace v prostoru, vyjádření emocionálního zážitku 
z poslouchané hudby pohybem 

doprovodná hra na hudební nástroje Orffova 
instrumentáře 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

- volní ztvárnění hudby pohybem a tanečními kroky 
- pohybová improvizace 

    

Hudební výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

- orientuje v notovém zápisu  rytmus 

- vyjádří rytmus rytmickým nástrojem  

- pracuje s délkou not a pomlk  

- zná interval tercie  lidový dvojhlas 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 

- jmenuje nejdůležitější díla  Dvořák 
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sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku HV-9-1-07 zařadí na základě 
individuálních schopností a získaných vědomostí 
slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z 
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími 
skladbami 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 

hudebních schopností a dovedností různé motivy, 

témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 

- čistě intonuje  

- umí měnit dynamiku a tempo  
- umí čistě intonovat tercii  

hudební výrazové prostředky 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

zná složení lidové kapely lidové nástroje 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a 
umělé písně 

- chápe smysl textů lidové písně 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

- soustředěně vnímá hudební ukázku 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku  
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbam 

- pozná autorství písně  píseň lidová, umělá, písně jiných národů 

- zná písně romské, moravské, ruské, francouzské  

- rozliší lidový dvojhlas, kánon, árii sólo, duo, trio 

vícehlas 

- zná pojmy opery  opera - pojmy 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

- udrží svou melodii  vokální a instrumentální tvorba 

- podle svých schopností doprovází na rytmické nástroje druh tempa 

- chápe důraz na 1. dobu  

- seznámí se s hudební terminologií  složení orchestru 
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HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

- umí vyjádřit text pohyby  Vánoce 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

- označuje hudební nástroje umělá píseň – Schubert 

- kvintet 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

- rozliší hudební žánr proměna písně – lidová, folk, rock, tramp, jazz 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

- chápe úlohu písní v různých prostředcích a situacích  proměna písně – lidová, folk, rock, tramp, jazz 

- shání materiály k muzikálům, které zná divadlo ND 
opereta 
muzikál 
opera 

- chápe vývoj hudby od nejstarší k současné 

- dle svých schopností výtvarně vyjádří děj písně  balada, strofická píseň 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

- soustředěně poslouchá hudební ukázky balet 

moderní tance 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

- vyjadřuje pantomimicky písně balet 

moderní tance 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

- vyjádří různé zvuky Orffovými nástroji melodrama 

recitace × recitativ 

Fibich, Dvořák, Erben 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

cvičení pro rozvoj originality 
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Hudební výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

- orientuje se v notovém zápisu  hodnota noty, tečkovaný rytmus - mateník 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

- má rytmické cítění – pohyb  

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

- umí dirigovat 2/4 3/4 takt  

- zná písně a reprodukuje je podle smyslu určení  členění písní dle účelu - ukolébavky, verbuňky, 
koledy… 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti 
a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

- dokáže čistě intonačně a čistě rytmicky přezpívat 
jednohlas, dvojhlas 

písně jiných národů 

- zná motivy k rozezpívání  písně jiných národů 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

- má melodickou a rytmickou paměť  písně jiných národů 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

- správně používá hlas  lidský hlas a péče o něj 
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HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

- zhodnotí svůj vztah k domovu Janáček 

Bach 

Palestrina 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

- pracuje v menších skupinách, snaží se čistě intonovat, 
dokonale rytmicky  

kánony – typický příklad vícehlasu 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové 
a umělé písně 

- rozdělí umělou vánoční píseň a lidovou koledu koncert a jeho různé významy 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

- doprovodí na rytmické nástroje  hudební nástroje 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

- rozliší náladu hudby - smutek, radost, tanec, boj, lásku Bach, Vivaldi, Mozart 

programní hudba 

Smetanova – Má vlast 

- zkouší řídit ostatní při pěveckých činnostech  duchovní a světská h. kantáta 

- odhadne rytmus ukázky duchovní a světská h. kantáta 

oratorium 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

- zapojí se pohyby do dirigování  sbormistr, dirigent 

- umí měnit tempo písně  zrychlování a zpomal. u písní Helpa 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

- zná období baroka  Jablíčko 

- zná význam pojmů  dědičnost, nadání, virtuozita, genialita, epigonství 

- umí jmenovat známé osobnosti  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák vyťukává rytmus na Orffovy nástroje. 
Žák poznává zvuk nástroje a tvorbu tónu nástroje. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

315 

Hudební výchova 7. ročník  

Žák poznává jakými pohyby dirigent diriguje různé písně. 

    

Hudební výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti 
a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí slyšenou 
hudbu do stylového období a porovnává ji z 
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s 
dalšími skladbami 

- žák rozliší zpěv jednohlasý a vícehlasý jednohlas, vícehlas 

- analyzuje počet tónů, hraných na klavír  kánony, lid. dvojhlas 

- umí cítit synkopu – rytmická cvičení  počátky jazzu, blues 

- přenáší v doprovodu důraz na 2. dobu  

- swinguje  

- chápe význam a původ blues  

- zná staré hudební nástroje  dějiny hudby 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

- umí se orientovat v jednoduché partituře – doprovod 
trubadúrské písně 

30. a 40. léta – swing 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

- zpívá píseň Byl vlahý máj – zpěv a doprovod GOTIKA – chorál 

hudba světská 

renesance 

- zná přehledy stupnic a jejich předznamenání  značky akordů, stupnice předznamenání 

- dovede vysvětlit funkci znamének  značky akordů, stupnice předznamenání 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

316 

Hudební výchova 8. ročník  

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

- zná české koledy a světové vánoční písně Rolničky, Bílé 
Vánoce  

Vánoce – populární ván. písně 

- seznámí s dobou 50. let formou vlastního referátu baroko – styl hudby 

varhany 

- pustí vlastní nahrávku včetně komentáře  60. léta – Beatles – Anglie 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

- umí zazpívat ukázky z českých oper klasicismus 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

- zná náměty a témata tvorby klasicismus 

romantismus 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako 
k logicky utvářenému celku 

- rozlišuje znaky vážné hudby v různých obdobích vážná hudba 20. století 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry - zná druhy žánrů jednotlivých období 60.-70.léta - ABBA 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

- prezentuje jednotlivé styly na vlastních ukázkách 80. léta 

punk 

heavy metal 

rap 

house music 
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HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

- slovně charakterizuje dílo 80. léta 

punk 

heavy metal 

rap 

house music 

- zná souč. známé zpěváky  střední proud 

- formuluje vlastní názory na souč. hudbu  střední proud 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

- ví něco o významu hudby v životě člověka Já, písnička 

HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata - je schopen doprovodit písně pomocí ostinata Doprovod písně 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

- interpretuje některé lidové a umělé písně  Lidové a umělé písně, interpretace 

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry - rozeznává hudební žánry Hudební žánry 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu - vnímá znějící hudbu Poslech delších skladeb 

rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického 
orchestru 

- rozpoznává hudební nástroje symfonického orchestru Hudební nástroje symfonického orchestru 

uvede některá jména hudebních skladatelů a název 
některého z jejich děl 

- uvede jména vybraných hudebních skladatelů, ozvy 
jejich děl 

Vybraní hudební skladatelé a jejich díla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

Žák poznává vícehlas v dané písni. 
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Žák poznává vývoj moderní hudby. 
Žák poznává varhanní koncert. 
Žák poznává vývoj a místo vzniku hudebních stylů. 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     

5.16 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 2 1 2 1 2 2 1 1 13 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: 
Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vedeme 

žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou součást lidské existence.  
Je postavena především na tvůrčích činnostech. Na 1. stupni základního vzdělávání žáky seznamujme 

prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění.  
S nimi je učíme tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Učíme je poznávat 

zákonitosti tvoření, seznamujeme je s vybranými uměleckými díly, učíme je vzhledem ke svým zkušenostem 
chápat výpovědi sdělované uměleckým dílem, rozpoznávat a interpretovat je.  

Umožňujeme žákům rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost 
a fantazii. Ve své vlastní tvorbě je vedeme k tomu, aby postupovali tvořivě a nechápali výtvarnou činnost jen 
jako pouhý přenos reality. Tvořivý přístup k práci vychází zejména z dosavadní aktuální zkušenosti žáka. 
Kromě tradičních výtvarných pomůcek využíváme i prostředky výpočetní techniky. Navštěvujeme výstavy 
a kulturní památky. Usilujeme, aby se podíleli na výzdobě třídy a školy. Zapojujeme je do různých výtvarných 
soutěží podle konkrétních nabídek.  
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Vzdělání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tedy s estetickým účinkem. V procesu 
výtvarného osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti jedince 
k uměleckému dílu, k sobě samému i k okolnímu světu. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti 
nonverbálního vyjadřování prostřednictvím linie, tvaru, barvy, gesta atp.  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni: 

 Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Výtvarná výchova 
je důležitou složkou základního vzdělávání žáků, neboť žáky učí vizuálně obraznému vyjádření k zaznamenání 
zkušeností a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení na 1. stupni: 
Předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět. Ve výuce v 1. vzdělávacím období (1. – 

3. ročník) převládají různé hravé činnosti a experimentování, ve 2. období (4. – 5. ročník) přecházejí žáci již 
k uvědomělejší výtvarné práci.  

Vyučovací předmět má tuto týdenní časovou dotaci:  
v 1., 3. ročníku – 1 hodina týdně  
ve 2., 4., 5. ročníku – 2 hodiny týdně.  

Organizační vymezení vyučovacího předmětu:  
Výuka probíhá v kmenových třídách a v učebně výpočetní techniky nebo mimo budovu školy  
(příroda, muzeum apod.).  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení na 2. stupni: 

Vzdělávací obsah je rozdělen do tří tematických okruhů: rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování 
subjektivity a ověřování komunikačních účinků.  

Časové vymezení vyučovacího předmětu: 
- 6. a 7. ročník – 2 hodiny týdně 
- 8. a 9. ročník – 1 hodina týdně. 
 V případě malého počtu žáků ve třídách mohou být spojovány jednotlivé ročníky dohromady. 

Integrace předmětů • Výtvarná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 
- vytváříme dovednosti a návyky potřebné pro písemný a grafický projev  
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jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

- samostatně pozorujeme a experimentujeme s barvami  

Kompetence k řešení problémů: 
- podporujeme samostatnost a tvořivost 
- předkládáme dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem 
výtvarné techniky, materiálů a pomůcek  

Kompetence komunikativní: 
- vytváříme příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu a umožňujeme jim spolupráci 
- učíme žáky naslouchat druhým, vést dialog 
- podporujeme kritiku a sebekritiku 
- vedeme žáky k rozvoji vkusu a kultivovanému vyjadřování vlastního názoru  

Kompetence sociální a personální: 
- podporujeme skupinovou práci ve výuce, upřednostňujeme začlenění všech žáků a střídání rolí žáků ve 
skupině 
- učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních 
členů týmu 
- důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na nichž se žáci sami podíleli 

Kompetence občanské: 
- podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce 
- vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění a k tvořivosti účastí na kulturních akcích, popř. 
účastí na jejich organizaci a účasti v různých soutěžích 
- propagujeme školní akce, vytváříme plakáty a upoutávky, kterými prezentujeme školu 
- prezentujeme výsledky práce žáků a účastníme se výtvarných soutěží 

Kompetence pracovní: 
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a kvalitně odvedené práci, tu vždy pochválíme 
- využíváme znalosti a zkušenosti žáků v zájmu jejich dalšího rozvoje  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován ve všech ročnících. 

    

Výtvarná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
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• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti 
pro vlastní tvorbu 

- rozlišuje a aplikuje různé výtvarné techniky poznávání výtvarných technik 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

- ve vlastní výtvarné činnosti uplatňuje své poznatky 
a dovednosti 

 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků 
a představ 

- rozezná výrazové vlastnosti barvy hra s barvou - zapouštění, základní a doplňkové barvy 

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává 
linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, 
tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s 
dopomocí učitele) 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

- výtvarně se vyjadřuje na základě vlastního prožitku  výtvarné vyjádření skutečnosti 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

- prohlubuje si smyslové vnímání  tematické práce na základě představ a přímého dojmu 

- pozoruje, vnímá a výtvarně zachycuje tvar těla 
živočichů a růst rostlin  

výtvarné osvojování přírody - zvířata, rostliny, krajina 
sběr přírodnin a jejich uplatnění ve výtvarném projevu 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

- při práci uplatňuje fantazii a vlastní výtvarné vyjádření, 
smysl pro originalitu a vlastní výraz  

rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

- výtvarně vyjadřuje linii figury, děje užité práce dekorativní a prostorové 

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává 
linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, 
tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s 
dopomocí učitele) 

modelování podle skutečnosti 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

- pozoruje okolní prostředí a nalézá v ní zdroj inspirace  lidové zvyky a tradice (Vánoce, Velikonoce), ilustrace 

    

Výtvarná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

- aplikuje vhodné výtvarné techniky kresba - tužka, pastelky, uhel, umělecké křídy, tuž 

malba s různými druhy štětců a barvami 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

- rozlišuje různé druhy tvarů  práce dekorativní a prostorové, modeluje podle 
skutečnosti 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

- porovnává, vnímá podobnost a odlišnost  rozvoj výtvarného vnímání, tvořivost a představivost 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

- rozpozná výrazové vlastnosti barvy  hra s barvou - zapouštění, základní a doplňkové barvy, 
barvy studené a teplé 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, 
prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen 
výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 

- uplatňuje vlastní zkušenosti, zážitky, fantazii 
a představivost při výtvarné činnost 

rozvíjí svou představivost a fantazii 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

- vyjadřuje se na základě svého pohybového 
a zrakového vnímání 

zapojuje všechny smysly do výtvarného vnímání 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

- užívá linie, plochy, světlo, stín ve vzájemných vztazích práce dekorativní a prostorové, modeluje podle 
skutečnosti 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svou dosavadní zkušeností 

- uvědomuje si okolí jako zdroj inspirace  lidové zvyky a tradice (Vánoce, Velikonoce), ilustrace 

- prezentuje a hodnotí svou práci  postoj k vytvořené práci, porovnávání a hodnocení 
umění 

    

Výtvarná výchova 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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Výtvarná výchova 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, 
prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen 
výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 

- kreslí a maluje na základě vlastního prožitku kresba v plenéru 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

- v tvorbě vyjadřuje své vlastní životní zkušenosti hra s barvou 

barevné ztvárnění barev podzimu, zimy, jara a léta 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, barvy…) 

hra s barvou 

malba – barvy teplé, studené 

hra s linií 

výrazové vlastnosti linie 

- porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících 
z jeho zkušeností  

kresba tuší, kolorování kresbou vzniklých obrazců 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

- vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly 
a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky 

modelování 

malba 

abstraktní zapouštění barvy 

kolorovaná kresba 

tematická kresba 

- řeší kompozici plochy s použitím libovolných prvků abstraktní zapouštění barvy 

kolorovaná kresba 

tematická kresba 

výtvarné a dekorační práce 

- výtvarně dotváří přírodniny  výtvarné a dekorační práce 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

- pozoruje tvary a objekty a rozpoznává funkci různých 
předmětů  

prostorová tvorba 

- ověřuje a kultivuje vedení linií v různých materiálech  studijní kresba 

- kreslí a maluje na základě vyprávění  ilustrace na základě čteného textu 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

- pozoruje užitkové předměty a pokouší se o výtvarné 
vyjádření jejich obrysové linie 

tematická kresba 

studijní kresba 
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Výtvarná výchova 3. ročník  

- maluje podle skutečnosti tak, aby vystihl tvar a barvu 
(úměrně věku) 

prostorová tvorba 

- vytváří prostorové objekty ze stavebních prvků 
(krabiček) 

koláže 

vytvoření plakátů – koláží 

- dotváří prostředí školy vlastními pracemi  papírová koláž 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 

    

Výtvarná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

- vnímá barvy, tvary, linie, objemy skutečnosti – 
výtvarně vyjadřuje skutečnosti 

realistické pojetí předmětů 

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí 
a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává 
jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, 
barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností 
při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i 
umělecké produkce i na příkladech z běžného života 
(s dopomocí učitele) 

práce s linkou, tvarem, barvou 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 

- rozvíjí cit pro rovnováhu kompozici smyslové poznatky (zanechávání otisků, podoby tváře, 
tělo a pohyb, nálady a myšlenky…) 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí 
a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává 
jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, 
barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností 
při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních 
i umělecké produkce i na příkladech z běžného života 
(s dopomocí učitele) 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

- vyjadřuje barvu, tvar, linii, objem práce s linkou, tvarem, barvou 

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí 
a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává 
jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, 
barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností 
při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních 
i umělecké produkce i na příkladech z běžného života 
(s dopomocí učitele) 

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění) 

- rozvíjí svou fantazii a výtvarně se vyjadřuje podle 
pocitů a nálad  

smyslové poznatky (zanechávání otisků, podoby tváře, 
tělo a pohyb, nálady a myšlenky…) 

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

- poznává lidovou tvorbu  lidové zvyky a tradice dle ročních období 

- dokáže ocenit význam tradic a vliv historie na výtvarné 
umění  

lidové zvyky a tradice dle ročních období 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)   

- volí vhodné pomůcky, nástroje, s kterými zvládá 
manipulaci a dosáhne nejlepšího efektu  

pracovní pomůcky a nástroje, funkce a využití 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném 
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a skulpturální postup; v 
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k 
vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

- inspiruje se ve svém okolí návštěvy výstav, besedy o umění 

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném 
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a skulpturální postup; 
v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu 
k vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

- pojmenovává a porovnává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (světlo, barva, proporce) 

vizuální obrazné vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy) 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 

- vyjadřuje se těmito prvky vizuální obrazné vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy) 
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Výtvarná výchova 5. ročník  

zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 
záměr 

- nalézá přiměřenou formu k zobrazení dané 
skutečnosti 

uspořádání objektů do celků 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je 
v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 
záměr 

- zaměřuje se na projevení vlastních životních 
zkušeností 

vnímání zrakem a ostatními smysly 

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých 
zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a fantazie 

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – 
výtvarná tvorba, tiskoviny, televize, film, reklama 

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých 
zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a fantazie 

- převádí své pocity do výtvarné podoby vyjádření emocí, nálad, fantazie, osobních zkušeností 

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje 
v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových 
i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí 
a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění) 

- svou osobitost uplatňuje v přístupu k realitě smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – 
výtvarná tvorba, tiskoviny, televize, film, reklama 

vyjádření emocí, nálad, fantazie, osobních zkušeností 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je 
v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

- vnímá své okolí, učí se sebeúctě a vědomí vlastního já typy vizuálně obrazových vyjádření (hračky, ilustrace, 
malba, sochy, film, foto, reklama) 
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VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) 
pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních 
i uměleckého díla 

- spolupracuje ve skupině a dokáže ocenit projevy 
druhého 
- respektuje skupinu 

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření 
a zdůvodňování 

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – 
spolupráce, dělba práce v rámci skupin, které žáka 
obklopují 

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

- formuluje svůj názor a postoj osobní postoj v komunikaci - jeho utváření 
a zdůvodňování 

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) 
pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních 
i uměleckého díla 

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – 
spolupráce, dělba práce v rámci skupin, které žáka 
obklopují 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

- zachycuje svět fantazie, exotiky a budoucnosti typy vizuálně obrazových vyjádření (hračky, ilustrace, 
malba, sochy, film, foto, reklama) 

 - poznává lidovou tvorbu  návštěva galerií, výstav 

 - ocení význam tradic a vliv historie na výtvarné umění  návštěva galerií, výstav 

 - aktivně vyhledává výtvarné umění  návštěva galerií, výstav 

    

Výtvarná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů zkušeností vlastního vnímání  

vizuálně obrazné vyjádření – prvky, typy linie, barva, 
tvar 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

-využívá svých zkušeností z vlastního vnímání  vizuálně obrazné vyjádření – prvky, typy linie, barva, 
tvar 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření   

- uplatňuje osobitý přístup k realitě  malba – hračky, objekty, obrazy, ilustrace, fotogalerie, 
reklama, akce 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

- správně využívá výtvarné techniky  malba – hračky, objekty, obrazy, ilustrace, fotogalerie, 
reklama, akce 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary 
a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 
záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; 
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné 
i umělecké produkci 

- vytváří kompozice v prostoru, uvědomuje si možnost 
kompozičních přístupů a postupů 

uspořádání objektů – plocha, objem, prostor a čas 
manipulace s objekty 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary 
a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 
záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; 
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné 
i umělecké produkci 

- rozvrhne vhodně hlavní motivy na ploše vlastní tvůrčí činnost 

- využívá různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 
získání osobitých výsledků  

vlastní tvůrčí činnost 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

- užívá vizuální obraz k vyjádření zkušeností získaných 
pohybem, hmatem či sluchem  

zrakové vnímání a ostatní smysly mimovizuální 
podněty při vlastní tvorbě 

- seznamuje se s netradičními výtvarnými postupy ostatní umělecké druhy – hudební, dramatické, 
filmové, tiskoviny, média, reklama, PC 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

vnímání vizuální, statické, dynamické 

pohyb těla 

- zobrazuje vlastní fantazijní představy  rozvíjení smyslové citlivosti (utváření, zdůvodňování) 

- rozliší působení obrazného vyjádření v rovině 
smyslového, subjektivního účinku 

rozvíjení smyslové citlivosti (utváření, zdůvodňování) 

vyjádření emocí, pocitů, nálad a představ 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

- vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření 
své osobnosti a originality 

vyjádření emocí, pocitů, nálad a představ 

interpretace, umístění v prostoru, instalace, událost 

- užívá prostředky k zachycení jevů a procesů 
v proměnách, vývoji a vztazích  

motivace (fantazie, symbolika, expresivita) 

- porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace  

komunikace a výtvarné vyjadřování 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům 
a svátkům  

komunikace a výtvarné vyjadřování 

-obhájí svou práci komunikace a výtvarné vyjadřování 

uplatňování subjektivity (kritéria, obhajoba, záměr) 

- nalézá vhodnou formu pro prezentaci, hodnotné 
vytvoření  

ověřování komunikačních účinků (respektování, 
prezentace, proměny – vlastní, historické, kulturní) 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 
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 

- využívá citlivého přístupu k uměleckým dílům – 
posilování estetického cítění 

tematické práce (Vánoce, Velikonoce, dekorativní 
předměty, speciální výzdoba interiéru) 

práce s uměleckým dílem 

- výtvarně se vyjádří k lidovým tradicím, zvykům 
a svátkům 

tematické práce (Vánoce, Velikonoce, dekorativní 
předměty, speciální výzdoba interiéru) 

práce s uměleckým dílem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

- cvičení originality 
- cvičení schopnosti vidět věci jinak 
- cvičení pro rozvoj citlivého vnímání 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

- vybírá a vytváří širokou škálu vizuálně obrazných prvků 
pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ 

kresebné studie – linie, tvar, objem 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých 
vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá 
a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky 
a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, 
porovnává ho s výsledky ostatních 

jednoduché kompozice – řazení, rytmus, kontrast 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření   

- obměňuje je pro získání osobitých výsledků uspořádání prvků v ploše 

rozvíjení smyslové citlivosti 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

- využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
zkušeností a k zaznamenání podnětů z představ 
a fantazie 

souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních 
smyslů 

- užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v jejich 
proměnách 

malba – teplé a studené barvy 

barvy příbuzné 

- k tvorbě užívá některé metody uplatňované 
v současném výtvarném umění  

míchání barev 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých 
vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá 
a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky 

- vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
vyjádření 

vlastní tvořivost 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, 
porovnává ho s výsledky ostatních 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

kombinace a variace vlastní tvořivosti 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

- porovnává jednotlivá vyjádření v souvislosti s užitými 
prostředky 

nácvik písma 

tiskovina a reklama 

kompozice písmen 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného 
i symbolického obsahu 

- rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 
a v rovině symbolického obsahu 

vyjádření emocí, nálad, představ 

zkušeností za využití různých materiálů a výtvarných 
postupů 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné 
i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy 
a pocity 

- vyjadřuje se k obraznému vyjádření minulosti 
a současnosti 

typy vizuálně obrazných vyjádření 

objekty, texty 

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 

- vychází ze svých znalostí historických souvislostí 
a z osobních zkušeností a prožitků 

plastiky 

volná malba 

- porovná na konkrétních příkladech různé interpretace 
vyjádření 

umělecká díla 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné 
i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy 
a pocity 

- vysvětlí své postoje k nim přístupy k obrazným vyjádřením 

- vytváří si vlastní názory na umělecká díla  práce s uměleckými díly 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

- ověřuje komunikační účinky vybraných či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích 

subjektivní výtvarné vyjádření reality 

- hledá a nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci lidská figura 

tematické práce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

–cvičení originality 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

-cvičení schopnosti vidět věci jinak 
–cvičení pro rozvoj citlivého vnímání 

    

Výtvarná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů zkušeností vlastního vnímání 

vizuálně obrazné vyjádření – prvky, typy 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

- uplatňuje osobitý přístup k realitě linie, barva, tvar 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

- správně využívá výtvarné techniky hračky, objekty, obrazy, comics, reklama, ilustrace 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, anima 

- využívá teorii výtvarného umění v praxi (hodnotí 
a využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací)  

hračky, objekty, obrazy, comics, reklama, ilustrace 

- k tvorbě užívá prvky moderní techniky hračky, objekty, obrazy, comics, reklama, ilustrace 

uspořádání objektu – plocha, objem, prostor a čas 
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Výtvarná výchova 8. ročník  

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary 
a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 
záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; 
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné 
i umělecké produkci 

- vytváří kompozice v prostoru, uvědomuje si možnost 
kompozičních přístupů a postupů 

uspořádání objektu – plocha, objem, prostor a čas 

statické a dynamické vyjádření vztahů, pohybu 
a proměn 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

- využívá perspektivu ve svém vlastním výtvarném 
vyjádření  

statické a dynamické vyjádření vztahů, pohybu 
a proměn 

- převede představy do objemových rozměrů  manipulace s objekty vlastní tvůrčí činnost 

- osobitě stylizuje vizuální skutečnost, kompozici  manipulace s objekty vlastní tvůrčí činnost 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary 
a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 
záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; 
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné 
i umělecké produkci 

- rozvrhne vhodně hlavní motivy na ploše manipulace s objekty vlastní tvůrčí činnost 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

- seznamuje se s netradičními výtvarnými postupy zrakové vnímání a ostatní smysly 

mimovizuální podněty při vlastní tvorbě 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

- užívá vizuální obraz k vyjádření zkušeností získaných 
pohybem, hmatem či sluchem  

vnímání vizuální, statické, dynamické 

- rozvrhne správné proporce těla a zakreslí různé 
tělesné postoje ve správném měřítku  

pohyb těla 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

- ovládá základy práce s PC  ostatní umělecké druhy - dramatické, filmové, 
tiskoviny, média, televize, reklama, PC 

- vhodně vybírá a doplňuje ilustrace k textům  ostatní umělecké druhy - dramatické, filmové, 
tiskoviny, média, televize, reklama, PC 

- zachytí vizuální představení do dvojrozměrného 
obrazu  

ostatní umělecké druhy - dramatické, filmové, 
tiskoviny, média, televize, reklama, PC 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 

- vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření 
své osobnosti a originality 

vyjádření emocí, pocitů, nálad a představ motivace 
(fantazie, symbolika, expresivita) 
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účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

- zobrazuje vlastní fantazijní představy  interpretace, umístění v prostoru, instalace 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

- porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace  

komunikace a výtvarné vyjadřování uplatňování 
subjektivity (kritéria, obhajoba, záměr) 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům 
a svátkům  

ověřování komunikačních účinků (respektování, 
proměny, prezentace - vlastní, historické, sociální a 
kulturní) 

- nalézá vhodnou formu pro prezentaci, hodnotné 
vytvoření  

tematické práce (Vánoce, Velikonoce, speciální 
výzdoba interiéru, dekorativní předměty) 

- uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost 
zdrojů  

práce s uměleckým dílem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák kreslí barvou vlastní komiksový příběh, navrhuje hračku a reklamu pro svůj výrobek. 
Žák kreslí tužkou vlastní kompozice, využívá prostorovou představivost. 
Žák pomocí míchání barev vyjadřuje vlastní pocity, nálady, chutě. 
Žák objasňuje svůj záměr, obhajuje svou práci před kolektivem. 

    

Výtvarná výchova 9. 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 pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

- vybírá a vytváří co nejširší škálu vizuálně obrazných 
prvků pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 
představ 

kresebné etudy - různé typy zobrazování, postupné 
využívání kompozičních principů ve vlastní tvorbě 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření 
k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 
z představ a fantazie 

  lineární světlostní a barevné vztahy - vyjádření 
námětů barvami 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

- užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v jejich 
proměnách, k tvorbě užívá některé metody současného 
výtvarného umění  

grafické techniky - vztahy vnímání zrakem a ostatními 
smysly, zdokonalování grafických technik, kombinace 
metod současného výtvarného umění ve vlastní 
tvorbě 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů 
a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

- kombinací předložených metod vytváří prostředky pro 
vlastní vyjádření, porovnává účinky jednotlivých metod 

práce s uměleckým dílem 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

- vytváří kompozice v prostoru, uvědomuje si možnost 
kompozičních přístupů a postupů, převede představy do 
objemových rozměrů, rozvrhne vhodně hlavní motivy 
na ploše, využívá perspektivu ve svém vlastním 
výtvarném vyjádření  

uspořádání objektu - plocha, objem, prostor a čas, 
manipulace s objekty, vlastní tvůrčí činnost 

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 

- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům 
a svátkům, porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace, nalézá vhodnou formu pro prezentaci, 
hodnotné vytvoření  

komunikace a výtvarné vyjadřování – uplatňování 
subjektivity, ověřování komunikačních účinků 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 

- porovná na konkrétních příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje 
k nim 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření – figurální 
kompozice, portrét, prostorové utváření 
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své postoje k nim s vědomím osobní, společenské 
a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák využívá vhodných barev k vyjádření vlastních pocitů. 
Žák vybírá vlastní metodu pro vyjádření dojmů. 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     

5.17 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni:  
Vyučovací předmět Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se 

pohyb stal součástí jejich zdravého životního stylu. Systémem jednoduchých pohybových a sportovních 
aktivit vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému držení těla žáků. 

Osvojením základů herních technik a taktických postupů, zvyšuje u žáků nejen pohybové schopnosti, 
ale také podporujeme jejich prostorovou orientaci, schopnost správného a rychlého rozhodování 
i schopnost pohotově reagovat. 

Tělesná výchova je předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich momentální 
tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit každého žáka, vzhledem k jeho individuálním možnostem 
a předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit. 
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Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni: 
Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zdraví člověka je 

chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, 
jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, 
bezpečí člověka. Většina těchto aspektů je zahrnuta právě v tělesné výchově. Jde o poznání vlastních 
pohybových možností a zájmů a poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, 
duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti 
řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do 
denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb. Předpokladem pro 
osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žáků prožitek z pohybu a komunikace při 
pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.  

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

Obsahové, organizační a časové vymezení na 1. stupni:  
Vyučovací předmět Tělesná výchova se nezaměřuje jen na rozvoj a zdokonalování pohybových 

schopností, ale také vštěpuje důležité hygienické zásady s tím spojené. 
Pohybové činnosti by měly prolínat a doplňovat i další oblasti výchovy, měly by se objevovat i v dalších 
předmětech jako např. vhodné rozcvičky, pohybové hry, taneční prvky, v průběhu dalších školních aktivit a 
dále ve školní družině 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:  
a) činnosti ovlivňující zdraví – význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, 
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost 
při pohybových činnostech  
b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické 
a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úkoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika 
a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti  
c) činnosti podporující pohybové učení – komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, 
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, 
zdroje informací o pohybových činnostech  

Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku – 2 hodiny 
týdně. Ve druhém a třetím ročníku je zařazen plavecký výcvik.  

 
Obsahové, časové a organizační vymezení na 2. stupni: 
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Zaměření vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a žáci jsou vedeni 
k:  
– poznávání zdraví jako nejdůležitější hodnoty  
– vyvážení stavu tělesné, duševní pohody a k vnímání radostných prožitků z pohybu  
– získávání základní orientace – co je zdravé, co může zdraví prospět, co ne, co ho ohrožuje  
– využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu  
– propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy, s volním úsilím  
– aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve 
škole i mimo školu  

Tělesná výchova je v 6., 7., 8. a 9. ročníku dotována 2 hodinami za týden. Cvičení budou zaměřena na 
rozvoj síly, rychlosti, obratnosti, vytrvalosti. Lyžařský výcvik probíhá v sedmém ročníku, jedná se o základní 
výcvikový kurz a může být doplněn žáky z 8. a 9. ročníků. V případě malého počtu žáků ve třídách mohou být 
spojovány jednotlivé ročníky dohromady. 

Integrace předmětů • Tělesná výchova 

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

Kompetence k učení: 
- vedeme k osvojení si základního tělocvičného názvosloví  
- vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich rozhodování, připravujeme je na celoživotní 
učení  
- na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení, 
a tím je motivujeme  
- podporujeme samostatnost a tvořivost  
- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti  
- ve výuce se zaměřujeme přednostně na činnostní vyučování dovednosti, učivo používáme jako prostředek 
k jejich získání  
- umožňujeme žákovi pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry  
- uplatňujeme individuální přístup k žákovi  
- sledujeme úspěšnost jednotlivých žáků, oceňujeme jejich pokrok, učíme trpělivosti a povzbuzujeme je  
- při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace  

Kompetence k řešení problémů: 
- uplatňujeme zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reaguje v situaci úrazu 
spolužáka  
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- řešíme problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným 
sportovním náčiním a nářadím  
- dodáváme žákům sebedůvěru  
- podle potřeby žákům v činnostech pomáháme  
- učíme žáky nebát se problémů. Vytváříme praktické problémové úlohy a situace, učíme žáky prakticky 
problémy řešit 
- s chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak mu ukázat cestu ke správnému řešení 
- zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 
- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 
- v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet 

Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích  
- učíme se reagovat na základní povely a pokyny a sám je i vydává  
- vytváříme příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu a umožňujeme jim spolupráci 
- klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování 
- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor a vhodně argumentovali 
- učíme žáky naslouchat druhým, vést dialog 
- zajímáme se o názory, náměty a zkušenosti žáků 
- podporujeme kritiku a sebekritiku 
- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích 

Kompetence sociální a personální: 
- vedeme k jednání v duchu fair-play – dodržujeme pravidla, označíme přestupky  
- vytváříme přátelskou atmosféru  
- podporujeme skupinovou práci ve výuce, upřednostňujeme začlenění všech žáků a střídání rolí žáků ve 
skupině  
- učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních 
členů týmu  
- vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují a pomáhají si  
- upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle  
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- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů  
- respektujeme individualitu žáka  
- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu  
- vedeme žáky k odmítání všeho, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli  
- důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel kolektivních sportů a chování, na nichž 
se žáci sami podíleli  

Kompetence občanské: 
- umožňujeme, aby se žáci podíleli na utváření kritérií a hodnocení činností nebo jejich výsledků  
- vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem  
- na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí  
- rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření – s ohledem na jejich 
účinnost  
- kázeňské přestupky řešíme individuálně  
- problémy se snažíme řešit věcně, rozumně, spravedlivě, bez emocí  
- při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu)  
- v rámci svého předmětu a své působnosti seznamujeme žáky s právními normami  
- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí  
- nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně 
patologickým jevům  
- jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku  
- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí  
- vedeme žáky k aktivnímu zapojení do sportovního dění a k účasti na sportovních akcích, popř. účastí na 
jejich organizaci a účasti v různých soutěžích  
- netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže)  

Kompetence pracovní: 
- vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném 
životě  
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme  
- při výuce vytváříme tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, vedeme žáky k přizpůsobení 
se novým pracovním podmínkám  
- důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností  
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- vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení  
- netolerujeme nevhodné zacházení s nimi  
- umožňujeme žákům prezentovat výsledek své práce  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět ve vyučován ve všech ročnících. 

    

Tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech a má osvojeny základní 
hygienické návyky při pohybových aktivitách 

- dodržuje základní pravidla bezpečného chování při TV základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV 
a sportu 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

- uplatňuje hlavní zásady hygieny při pohybových 
činnostech ve známých prostorech školy 

příprava pro pohybovou činnost (oblečení obutí), 
základní hygiena po TV a jiných pohybových aktivitách 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

- uvědomuje si, že pohyb je důležitý pro zdraví, ví, že by 
měl aktivně cvičit 2-3 hodiny denně 

znalost základních zdraví prospěšných cvičení, správné 
držení těla 

- dbá na správné držení těla  znalost základních zdraví prospěšných cvičení, správné 
držení těla 

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na 
pohybovou činnost 

- rozumí základním pojmům - terminologii v souvislosti 
s osvojovanými činnostmi a reaguje na základní pokyny 
a povely k osvojované činnosti a její organizaci 

znalost základní terminologie, smluvených povelů 
a signálů při pohybových činnostech 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely 
k osvojované činnosti a její organizaci 

- cvičí podle pokynů a dbá na správnost prováděných 
cviků 
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TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely 
k osvojované činnosti 

cvičení dechová, protahovací, pro rozvoj rychlosti, 
vytrvalosti a obratnosti, rozvoj kloubní pohyblivosti, 
relaxační, pro správné držení těla 

zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou 
orientaci podle individuálních předpokladů 
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšen 
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

- prohlubuje dosavadní pohybové dovednosti a osvojuje 
si nové 

průpravná cvičení 

gymnastika – základy akrobacie, kotoul vpřed 
jednoduchá cvičení na žebřinách, lavičkách, malé 
kladině, se švédskou bednou, cvičení se švihadly, 
cvičení na trampolíně 

základy atletiky – rychlý běh, hod míčkem, správný 
rozběh a odraz při skoku do dálky 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti a usiluje o jejich zlepšení 

gymnastika – základy akrobacie, kotoul vpřed 
jednoduchá cvičení na žebřinách, lavičkách, malé 
kladině, se švédskou bednou, cvičení se švihadly, 
cvičení na trampolíně 

základy atletiky – rychlý běh, hod míčkem, správný 
rozběh a odraz při skoku do dálky 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

- spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích a sportovních her, respektuje 
pravidla 

znalost základních pravidel pohybových her různého 
zaměření s náčiním i bez 

hry zaměřené na práci s míčem, přihrávky obouruč 
a jednoruč, chytání míče 

zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou 
orientaci podle individuálních předpokladů 

- bezpečně se pohybuje v terénu cvičení v přírodě – překonávání přírodních překážek, 
orientace v terénu 

projevuje kladný postoj k motorickému učení 
a pohybovým aktivitám 

- uvědomuje si, že pobyt v přírodě prospívá našemu 
zdraví 

cvičení v přírodě – překonávání přírodních překážek, 
orientace v terénu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

Žák se seznamuje se svými fyzickými schopnostmi a dovednostmi, dbá na ochranu zdraví svou i spolužáků. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

Žák respektuje pravidla her, uvědomuje si význam spolupráce. 
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Tělesná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

- uvědomuje důležitost TV  vhodný pohyb pro zdraví, příprava organismu na 
tělesnou zátěž, osvojí si dovednosti a návyky 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla 
v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

- zná význam rozcvičení využitím průpravných cvičení tělovýchovné chvilky spojené s osvojenými činnostmi, 
komunikace při TV 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla 
v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy, reaguje na 
povely, gesta, signály 

cvičení posilovací, protahovací, uvolňovací, rozvoj 
rychlosti, obratnosti, vytrvalosti 

základy akrobacie, průpravná cvičení pro kotoul 
vpřed, kotul vzad, cvičení na žebřinách, lavičkách, 
přeskok přes nízkou bednu, cvičení na trampolíně, 
cvičení se švihadly 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele 

- cvičí podle pokynů a snaží se o správné provedení, základy akrobacie, průpravná cvičení pro kotoul 
vpřed, kotoul vzad, cvičení na žebřinách, lavičkách, 
přeskok přes nízkou bednu, cvičení na trampolíně, 
cvičení se švihadly 

atletika: vytrvalostní běh, rychlý běh, hod míčkem, 
skok do dálky (spojený s odrazem) 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

- projevuje radost z pohybové činnosti cvičení posilovací, protahovací, uvolňovací, rozvoj 
rychlosti, obratnosti, vytrvalosti 

základy akrobacie, průpravná cvičení pro kotoul 
vpřed, kotoul vzad, cvičení na žebřinách, lavičkách, 
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přeskok přes nízkou bednu, cvičení na trampolíně, 
cvičení se švihadly 

atletika: vytrvalostní běh, rychlý běh, hod míčkem, 
skok do dálky (spojený s odrazem) 

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, usiluje o jejich zlepšení 

atletika: vytrvalostní běh, rychlý běh, hod míčkem, 
skok do dálky (spojený s odrazem) 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla 
v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

znalost jednoduchých pohybových a sportovních her, 
dodržení pravidel, hry pro rozvoj sociálních vztahů, 
hry tvořivé a napodobovací, přihrávky míčem 

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 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

- má osvojené pohybové vlastnosti atletika: vytrvalostní běh, rychlý běh, hod míčkem, 
skok do dálky (spojený s odrazem) 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

- zvládá jednoduché týmové činnost znalost jednoduchých pohybových a sportovních her, 
dodržení pravidel, hry pro rozvoj sociálních vztahů, 
hry tvořivé a napodobovací, přihrávky míčem 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

- účastní se plaveckého výcviku  základy plaveckého výcviku 
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ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

- dodržuje základní pravidla bezpečného chování při TV základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV, 
příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí), 
hygiena po TV, první pomoc v podmínkách TV 

- uplatňuje zásady hygieny základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV, 
příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí), 
hygiena po TV, první pomoc v podmínkách TV 

- bezpečně se pohybuje v terénu základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV, 
příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí), 
hygiena po TV, první pomoc v podmínkách TV 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

 

- osvojí a zdokonalí si plavecké dovednosti zdokonalení plaveckých stylů 

plavání na vytrvalost 

- adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 
plavání, zvládá plavecké dovednosti dle svých možností 
v souladu s individuálními předpoklady 

hygiena plavání 

adaptace na vodní prostředí 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku,  
prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 

- zvládá vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

základní plavecké dovednosti 

plavecké techniky 

sebezáchova a bezpečnost 

    

Tělesná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

- dokáže dodržet základní pravidla bezpečného chování 
při TV  

základní pravidla chování a jednání v prostředí 
sportoviště 
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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 

znalost základních zdraví prospěšných cvičení 
a vhodného prostředí pro pohybovou činnost 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely 
k osvojované činnosti a její organizaci 

- pracuje s pravidly hry a jejich variacemi. jednoduché hry se základními pravidly – fotbal, 
vybíjená 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

- spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích 

jednoduché hry se základními pravidly – fotbal, 
vybíjená 

pohybové hry různého zaměření s pomůckami i bez 
pomůcek 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

- zvládne rozběh a odraz při skoku do dálky  skok do dálky s rozběhem (měření výkonu) 

- zlepšuje výkony v běhu  rychlý běh – 60m (nízký start) 

- zvládne napodobit složitější činnost  zdravotní TV 

- zvládá jednoduchá speciální cvičení související 
s vlastním oslabením 

kondiční formy cvičení (lavičky, žebřiny, lano..) 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

kompenzační, vyrovnávací a relaxační cvičení 

přeskoky jednonož, střídnonož, snožmo 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

- zvládá opakované přeskoky přes švihadlo cvičení se švihadly – opakované 

přeskoky jednonož, střídnonož, snožmo 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti 

znalost smluvených gest a signálů při 

pohybových činnostech 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

- umí hodit na cíl a zasáhnout jej hod kriketovým míčkem na cíl 

střelba na branku, koš – míče různých velikostí 

- seznámí s polkovým krokem  cvičení s hudbou – polkový krok 

- rozvíjí svou obratnost a vytrvalost sáňkování, bobování 

základy bruslení – správný postoj, odraz, jízda vpřed, 
zastavení 

- osvojí a zdokonalí si plavecké dovednosti zdokonalení plaveckých stylů 

plavání na vytrvalost 
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TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

- adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 
plavání, zvládá plavecké dovednosti dle svých možností 

hygiena plavání 

adaptace na vodní prostředí 

základní plavecké dovednosti 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku,  
prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 

v souladu s individuálními předpoklady zvládá vybranou 
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

hygiena plavání 

adaptace na vodní prostředí 

základní plavecké dovednosti 

plavecké techniky 

sebezáchova a bezpečnost 

    

Tělesná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 
 

- sleduje význam základních tělesných parametrů pro 
zdraví a pohybovou činnost chápe vhodnost relaxačních 
cvičení 

cvičení pro správné držení těla 
relaxační cvičení 
atletika 
gymnastika 
kondiční cvičení 
cvičení s netradičním náčiním 
míčové hry 
organizace 
cvičení s netradičním náčiním 

- zvládá základní techniky atletických disciplín  

- ovládá jednotlivé části nízkého startu  

- ovládá rytmizaci na hudbu  

- zvládá kotouly  

- ovládá různé přeskoky přes švihadlo  

- ovládá jednoduchá cvičení na kladině  

- věnuje se kondičnímu cvičení 

- šplhá s přírazem  

- zvládá průpravné cviky pro přeskok  
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- zvládá základní prvky rytmické gymnastiky  

- osvojuje si základní herní dovednosti s míčem  

- zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly 

- překonává překážky s využitím vlastní síly – sestaví 
jednoduchou překážkovou dráhu 

- vhodně využívá netradiční náčiní při cvičení  

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 

- orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě 
bydliště; samostatně získá potřebné informace 

sportovní akce školy 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

- pohybuje se bezpečně v hodinách TV  hygiena a bezpečnost v hodinách TV 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

- poskytne základní dopomoc a záchranu při cvičení  osobní hygiena v různých pohybových aktivitách 
dopomoc při cvičení 

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  hygiena a bezpečnost v hodinách TV 

- zná vhodné oblečení a obutí na TV  osobní hygiena v různých pohybových aktivitách 
dopomoc při cvičení 

- zná základní pravidla první pomoci  první pomoc 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

- podílí se na vytváření dobrých mezilidských vztahů 
v kolektivu  

fair-play 
 

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 

- respektuje základní pravidla her a řídí se jimi - 
uplatňuje zásady fair-play 

základní pravidla 

- reguluje vlastní chování při hře  fair-play 

- respektuje odlišnosti opačného pohlaví při sportu  tolerance 

- respektuje etnické odlišnosti  tolerance 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

- rozumí a cvičí podle slovních pokynů  názvosloví 
 - užívá při cvičení základní osvojené tělocvičné 

názvosloví  

- podle pokynů zaujme cvičební polohy  
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- cvičí podle jednoduchého nákresu  

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

- změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky  

měření základních pohybových výkonů 

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 

- má přehled o důležitých sportovních akcích 
a pohybových aktivitách ve škole a v místě bydliště 

sportovní akce ve škole a v místě bydliště 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena 

Žák si uvědomuje význam aktivního odpočinku. 

    

Tělesná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

- projevuje v souladu s činností, vlastními předpoklady, 
úspěchem či neúspěchem přiměřenou radost 
z pohybových činností 

pohybový režim, příprava před pohybovou činností 

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví 
a začleňuje pohyb do denního režimu 

uklidnění organizmu po pohybové činnosti 

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní 
pohybové činnosti 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 
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TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

- uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny 
a správného držení těla 

správné držení těla 

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní 
zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 
pohybové činnosti 

- vhodné oblečení a obuv pro pohybové aktivity 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele 

zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před 
pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení 
činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy 

 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

- uplatňuje pravidla bezpečného chování při 
pohybových činnostech 

hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí 

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní 
zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 
pohybové činnosti 

organizace a bezpečnost při pohybových činnostech 

bezpečnost v šatnách a při přípravě a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

- zvládá základní přípravu organizmu před pohybovou 
činností i uklidnění po ukončení činnosti 

cviky zdravotní TV 

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením 
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti 
podle svých pohybových možností a schopností 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před 
pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení 
činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

- adekvátně reaguje při úrazu spolužáka  první pomoc v podmínkách TV 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

- má osvojené pohybové dovednosti na úrovni 
pohybových předpokladů 

správné zadání zátěže 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

rozvoj koordinace 

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti 
podle svých pohybových možností a schopností 

základy sportovních her, pohybová tvořivost 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

atletika: rychlý běh – 60 m, běh v terénu, vytrvalostní 
běh – 400 m, štafetový běh, hod míčkem, skok do 
dálky, skok z místa 

zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou 
orientaci podle individuálních předpokladů 

míčové hry: přihrávky jednoruč a obouruč, driblink, 
střelba na koš 

hra s basketbalovým míčem, pravidla vybíjené, 
florbalu, basketbalu 
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TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

- změří základní pohybové výkony, porovná je 
s předchozími výsledky 

atletika: rychlý běh – 60 m, běh v terénu, vytrvalostní 
běh – 400 m, štafetový běh, hod míčkem, skok do 
dálky, skok z místa 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

- projevuje samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení 
pohybové dovednosti 

základy sportovních her, pohybová tvořivost 

atletika: rychlý běh – 60 m, běh v terénu, vytrvalostní 
běh – 400 m, štafetový běh, hod míčkem, skok do 
dálky, skok z místa 

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 

- učí se respektovat zdravotní handicap  míčové hry: přihrávky jednoruč a obouruč, driblink, 
střelba na koš 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 

osvojených pohybových her 

- zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti  jízda na kole – dopravní výchova (značky, předpisy) 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

- cvičí na nářadí, dodržuje správnou manipulaci 
s nářadím 

gymnastika: kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou, 
jednoduchá cvičení na žebřinách, lavičkách, akrobacie, 
přeskoky – roznožka, výskok do kleku a dřep, cvičení 
se švihadly, 

rytmické a kondiční formy cvičení, cvičení na nářadí 
a s náčiním, cvičení s plnými míči 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 

osvojených pohybových her 

- ovládá šplh na tyči  šplh na tyči, plavecký výcvik, výchova cyklisty – 
dopravní hřiště 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

- rozvíjí rychlost a vytrvalost celkový rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly pohyblivosti 

zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev 
a správné držení těla 

 - rozlišuje základní dopravní předpisy a ovládá jízdu na 
kole  

jízda na kole - dopravní výchova (značky, předpisy) 
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Tělesná výchova 5. ročník  

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

- užívá osvojené tělocvičné názvosloví na úrovni 
cvičence 

- základní tělocvičné pojmy, signály pro organizaci 
činnosti 

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní 
pohybové činnosti 

- reaguje na základní pokyny a povely základní kroky některých lidových tanců 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

- základní tělocvičné pojmy, signály pro organizaci 
činnosti 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele 

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 

- respektuje a orientuje se v pravidlech jednoduchých 
her a soutěží 

- pravidla osvojovaných pohybových činností a her 

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair 
play 

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 

- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 
a družstvo 

- pravidla osvojovaných pohybových činností a her 

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair 
play 

- vztah ke sportu 

- zásady jednání a chování 

- řešení přestupků proti pravidlům 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti 
a soutěže na úrovni třídy 

- zorganizuje nenáročné jednoduché činnosti a soutěže 
na úrovni třídy 

organizace jednoduchých her a cvičení v rámci třídy 

    

Tělesná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
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• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti atletické disciplíny 

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí 

dovednosti, zdatnost, rozvoj techniky, běh, sprinty, 
skoky 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

- vysvětlí význam atletiky jako vhodné přípravy pro jiné 
sporty  

dovednosti, zdatnost, rozvoj techniky, běh, sprinty, 
skoky 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

- aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické 
disciplíny  

průpravné cviky, strečink 

- sestaví základní cviky a sestavy pro různé účely  gymnastika 

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 

- pečuje o svou tělesnou zdatnost a zdraví prostná, akrobacie, hrazda, kladina, pořadová cvičení 

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem 

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění 
ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

- ovládá základní pravidla her a uplatňuje je, zvládá 
základní práci s náčiním pro jednotlivé hry 

sportovní hry 

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 

košíková, fotbal florbal 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

- hraje fair play jednání při hrách, má radost ze hry, ne z 
prohry jiného 

hygiena při sportovních hrách, komunikace, ovládání 
sama sebe 
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Tělesná výchova 6. ročník  

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

- ovládá základní aerobní cvičení s hudbou polohy při jednotlivých cvicích, záchrana a dopomoc 

rytmus, estetika pohybu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

- rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

    

Tělesná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

- samostatně se připravuje před pohybovou činností 
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností 

průpravná cvičení, posilovací, strečink 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost 
a její ukončení; využívá základní kompenzační 
a relaxační techniky k překonání únavy 

lyžování, atletické disciplíny aplikované v přírodě, hry 
v přírodě, drobné závodivé hry 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování 
i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu 
a přizpůsobí jim svou činnost 

- používá vhodné a bezpečné chování i v méně 
bezpečném prostředí sportovišť, přírody, předvídá 
možná nebezpečí úrazu 

přežití v přírodě, orientace v terénu, ukrytí, nouzový 
přístřešek, zajištění vody, potravy a tepla 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě 
a v silničním provozu 
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Tělesná výchova 7. ročník  

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování 
první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného 

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 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 
bezpečném prostředí sportovišť, přírody, předvídá 
možná nebezpečí úrazu 

role ve hře, obrana, herní dovednosti, role funkce 
hráče, radost ze hry, prožitek, pravidla, úprava 
různých povrchů sportovišť 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě 
a v silničním provozu 

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování 
první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

- zdůvodní význam pohybových her pro navazování 
a upevňování mezilidských vztahů 

role ve hře, obrana, herní dovednosti, role funkce 
hráče, radost ze hry, prožitek, pravidla, úprava 
různých povrchů sportovišť 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 
a časopisů, uživatele internetu 

- vysvětlí a rozpozná základní rozdíly mezi jednotlivými 
druhy sportovních her 

sportovní hry 

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii 
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

pravidla her, hry kolektivní, individuální, brankové, 
síťové, pálkové 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 
a časopisů, uživatele internetu 

- reaguje na základní startovní povely atletika 

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii 
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

startovní povely, startovní bloky 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 

- uplatňuje správné držení těla, zaujímá správné 
základní cvičební polohy pro různé účely 

gymnastika 

přeskoky, akrobacie, hrazda, kladina, silová cvičení, 
rytmická cvičení 
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Tělesná výchova 7. ročník  

cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

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 

- pečuje o svou tělesnou zdatnost a zdraví atletické disciplíny 

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem 

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění 
ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

- rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

    

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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé činnosti zařazuje pravidelně 
a s konkrétním účelem 

důležitost pohybu pro zdraví, stavba těla, vliv pohybu 
těla na činnost těla, rekreační a výkonnostní sport, 
kondiční programy, manipulace se zatížením 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 
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Tělesná výchova 8. ročník  

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 
a časopisů, uživatele internetu 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, uživatele internetu 

názvy sportu a pohybových aktivit, cvičební média 
a jejich sledování 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

- posoudí provedené pohybové osvojované činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny  

pohybové aktivity, netradiční pohybové hry, 
gymnastika, cvičení s náčiním i bez něj, úpoly, atletika, 
sportovní hry, turistika a pobyt v přírodě 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu mužstva a dodržuje ji  

osobní zónová obrana, pravidla her, organizace her 
v různých prostředích, historie a současnost sportu, 
zásady jednání a chování, měření výkonů, 
vyhodnocování, evidence 

chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými 
testy změří úroveň své tělesné zdatnosti 

- změří srdeční frekvenci, vyhodnotí stav význam biorytmů, zdravý životní styl, vhodnost 
různých pohybových aktivit 

chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými 
testy změří úroveň své tělesné zdatnosti 

- ovládá jednoduchá, speciální cvičení související 
s vlastním oslabením 

speciální cvičení, všeobecně rozvíjející cviky 
s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu oslabení 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti 
a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti 
a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

- rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

    

Tělesná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
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Tělesná výchova 9. ročník  

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

- posoudí provedené pohybové osvojované činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

netradiční pohybové hry, gymnastika, cvičení 
s náčiním i bez něj, úpoly, atletika, sportovní hry, 
turistika, estetické a kondiční hry 

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

netradiční pohybové hry, gymnastika, cvičení 
s náčiním i bez něj, úpoly, atletika, sportovní hry, 
turistika, estetické a kondiční hry 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

osobní a zónová obrana, pravidla her, organizace her 
v různých prostředích, historie a současnost sportu, 
zásady jednání a chování, měření výkonů, 
vyhodnocování a jejich evidence 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti 
a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

- ovládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové činnosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreační činnosti 

pravidla her, soutěží měření výkonů 

TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti 
a výkony a vyhodnotí je 

TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace 
o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost 
a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost 
a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 
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Tělesná výchova 9. ročník  

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

- uplatňuje správné držení těla, zaujímá správné 
základní cvičební polohy pro různé účely 

gymnastika 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

přeskoky, akrobacie, hrazda, kladina, silová cvičení, 
rytmická cvičení 

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti atletické disciplíny 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

- vysvětlí význam atletiky jako vhodné přípravy pro jiné 
sporty  

dovednosti, zdatnost, rozvoj techniky, běh, sprinty, 
skoky 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

- aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické 
disciplíny 

průpravné cviky, strečink 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost 
a její ukončení; využívá základní kompenzační 
a relaxační techniky k překonání únavy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

- rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     
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5.18 Výchova ke zdraví  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

       Povinný    Povinný  

    

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni: 
Obsah předmětu Výchova ke zdraví vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí 

s oblastí Člověk a jeho svět především v problematice rodiny, vztahů ve škole, vztahů k vrstevníkům 
a v rodině. Je zaměřen i na základní hygienické, stravovací a na zdravotně preventivní návyky. Vede 
k vytváření dovedností odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a také dbát na osobní bezpečnost.  

Žáci by měli být vedeni k poznávání sebe sama, k pochopení významu zdraví a zdravotní prevence, měli 
by být seznámeni i s nebezpečím, které zdraví ohrožuje.  

V předmětu výchova ke zdraví jsou realizována některá průřezová témata. Přínosem tématu osobnostní 
a sociální výchova je to, že napomáhá zvládat vlastní chování žáka, rozvíjet komunikaci a dovednosti důležité 
pro spolupráci. Vede rovněž ke kritickému, ale spravedlivému ohodnocování lidí, názorů, přístupů k řešení 
problémů.  

Přínosem tématu výchova demokratického občana by mělo být pochopení významu pravidel a zákonů 
nejen celospolečenských, ale i pravidel a norem stanovených školním řádem. I toto téma podporuje 
komunikativní, ale i argumentační, dialogické a prezentační schopnosti.  

Předmět nepřináší pouze poznatky, ale vede i k vytváření důležitých dovedností. Přiměřeně věku by se 
měl žák orientovat v situacích, uplatňovat osvojené modely chování, využívat osvojené postupy 
k preventivnímu ovlivňování zdraví. Měl by uvědoměle dodržovat předepsané normy.  

V předmětu jsou uplatňovány také mezipředmětové vztahy. Jedná se především o prolínání některých 
témat z přírodopisu – tělověda, první pomoc, zdravý životní styl. Blízko má také k předmětu výchova 
k občanství – především v oblasti věnované rodině, zdravému bydlení a specifikům rodinné péče. Tato 
vzdělávací oblast se na 2. stupni realizuje v souladu s věkem žáků také v tělesné výchově v přírodopisu.  
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

Zaměřuje se na osobnostní růst žáků, na prevenci vzniku nežádoucího chování (např. rasismus, 
xenofobie, sekty), na vytváření pozitivních sociálních vztahů a sebepřijetí a na prevenci vzniku drogové 
závislosti.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení: 
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je určen pro žáky 2. stupně v 6. a 9. ročníku. Časová dotace 

představuje hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, některé specifické aktivity (počítačové 
výukové programy) v počítačové učebně.  

V 6. ročníku je výuka zaměřena na stmelení kolektivu a spolupráci v něm. Dále na prevenci vzniku 
drogové závislosti a osobnostní rozvoj. Výuka v 9. ročníku je věnována prevenci vzniku nežádoucího 
společenského chování, zejména rasismu, domácího násilí, prevenci pohlavních chorob a seznámení s trestní 
odpovědností mladistvých.  

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví 

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

Kompetence k učení: 
- při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace  

Kompetence komunikativní: 
- vytváříme příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu a umožňujeme    spolupráci  

Kompetence sociální a personální: 
- učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních 
členů týmu  

Kompetence občanské: 
- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí  

Kompetence pracovní: 
- umožňujeme žákům prezentovat výsledek své práce  

Kompetence k řešení problémů: 
- dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí 
problémy v mezilidských vztazích 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován v 6. a 9. ročníku. 
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Výchova ke zdraví 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi 
vrstevníky i členy rodiny 

- vyjmenuje užší a širší příbuzenské vztahy já jako zdroj informací o sobě 
můj domov, moje rodina 
sociální vztahy v rodině 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 
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

- vysvětlí rozdělení rolí v rodině, vysvětlí jejich význam 

- vysvětlí, jak se přiměřeně chová ke starším lidem 
a mladším dětem  

mezigenerační konflikt 
 

- pojmenuje a objasní příčiny konfliktů mezi členy 
rodiny  

- diskutuje nad způsoby předcházení konfliktním 
situacím v rodině  

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

- vysvětlí, jak respektuje přijatá pravidla a chová se 
slušně na veřejnosti i v soukromí 

vzájemné poznávání ve skupině 

VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi 
vrstevníky i členy rodiny 

základy společenského chování 

VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav 
svůj   svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje 
o aktivní podporu zdraví 

 

VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje 
ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty 
a zájmy 

- utváří si vědomí vlastní identity sebepoznávání a sebepojetí 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

366 

Výchova ke zdraví 6. ročník  

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 

- vysvětlí, jak bere zodpovědnost za své chování 
a jednání 

VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj 
i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje 
o aktivní podporu zdraví 

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování 
v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci 
s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích 
a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví 
o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 
telefonní čísla 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

- zaujímá hodnotové postoje, vybírá co nejsprávnější 
řešení problémů mezi lidmi 

VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje 
ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty 
a zájmy 

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 

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 

rizikové situace 
silniční provoz 
chování v silničním provozu 
první pomoc 

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování 
v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci 
s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích 
a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví 
o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 
telefonní čísla 

- uvede příklady pozitivních a negativních vlivů na 
člověka, na jeho zdraví a způsob života 

zdraví psychické, fyzické, sociální 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

- vysvětlí, jak uplatňuje zásady správného stravování pitný režim a zdravá výživa 
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Výchova ke zdraví 6. ročník  

VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky 
a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné 
výživy a zdravého stravování 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

- vysvětlí vliv způsobu stravování na zdraví člověka pitný režim a zdravá výživa 

VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky 
a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné 
výživy a zdravého stravování 

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 

- vyjmenuje příznaky poruch přijmu potravy  vliv životního prostředí na zdraví 

- vysvětlí pojem dědičnost  vlastnosti organismu zděděné po předcích 

- vysvětlí rozdíl mezi zděděnými a osvojenými 
vlastnostmi  

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví 
a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny 
i v nejbližším okolí 

- uvede příklady základních pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví, zásady zdravého stravování a vliv 
životních podmínek na zdraví člověka 

vliv životního prostředí na zdraví 

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 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 

stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 

svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

- sestaví vlastní týdenní (denní) rozvrh činností 
a diskutuje nad ním z hlediska zásad zdravého způsobu 
života  

režim dne školáka 

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 

- uvede základní příznaky vybraných onemocnění  zdraví psychické, fyzické, sociální 
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VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem 
a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

- vysvětlí základní principy poskytnutí první pomoci první pomoc 

VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem 

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 

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 

- uvede, jak se chránit před nakažlivými onemocněními  faktory ovlivňující zdravotní stav 

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 

- vyjmenuje jednotlivé složky zdraví a vysvětlí, jak se 
vzájemně ovlivňují 

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 

- uvede, kolik času je potřebné denně věnovat 
aktivnímu pohybu 

hygiena tělesná a duševní 

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 

- uvede, jaké pohybové aktivity zařazuje do denního 
režimu 

volný čas a podpora zdraví, bezpečné trávení volného 
času 

VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při 
kontaktu se sociálně patologickými jevy 

- uvede příklady správných způsobů komunikace 
adekvátní k danému prostředí 

komunikace 

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

- vnímá nebezpečí komunikace prostřednictvím médií  
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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 
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 

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 

- uvede, jak projeví odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; jak aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; 
uvede, jak v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc  

dopravní bezpečnost 

- objasní, jak chápe důležitost vztahů mezi účastníky 
silničního provozu  

- prokáže, jak ovládá základní dopravní předpisy  

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování 
a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí 
i mimořádných událostí 

- uvede, jak správně postupovat v případě dopravní 
nehody 

ochrana člověka za mimořádných událostí 

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných 
událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení 
obyvatel 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování 
a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí 
i mimořádných událostí 

- uvede příklady mimořádných událostí a rozpozná 
jednotlivé varovné signály 

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných 
událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení 
obyvatel 
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Výchova ke zdraví 6. ročník  

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování 
a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí 
i mimořádných událostí 

- prokáže, že ovládá základní pravidla při ochraně 
obyvatelstva a evakuaci 

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných 
událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení 
obyvatel 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování 
a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí 
i mimořádných událostí 

- prokáže, že rozumí prevenci vzniku mimořádných 
událostí 

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných 
událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení 
obyvatel 

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 

- uvede rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami, 
šikanou a kyberšikanou  

rizika ohrožující zdraví 

- uvede způsoby odmítání návykových látek 
v modelových situacích 

zneužívání návykových látek 

návykové látky a zákon 

- rozezná nejznámější léčivé i jedovaté rostliny, jedlé 
a jedovaté houby 

zneužívání návykových látek 

návykové látky a zákon 

- uvede základní legislativní mantinely pro otázku 
kouření  

návykové látky a zákon 

- uvede zdravotní rizika při neodborném zacházení 
s ředidly a jinými chemickými látkami  

pravidla správného užívání léků 

- vyjmenuje některé psychické změny v dospívání; 
uvede, jak by vyřešil modelové situace  

citový život, psychické změny, sebepřijetí 

- prokáže základní znalost onemocnění mentální 
anorexie a bulimie  

vznik psychických onemocnění z nepřijetí vlastní 
osobnosti 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

- vyjmenuje způsoby předcházení vzniku dlouhodobého 
stresu 

vznik psychických onemocnění z nepřijetí vlastní 
osobnosti 
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Výchova ke zdraví 6. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena 

- dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích 
- sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích 
- dobrá organizace času 
- dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

- prostředí a zdraví 

    

Výchova ke zdraví 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví  
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví  
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

- uvede, jak zařazuje do svého denního režimu aktivní 
pohyb, otužování, relaxaci  

hygiena a epidemiologie 

- objasní význam biorytmů v životě člověka  biorytmy, aktivní odpočinek, spánek, způsoby 
otužování 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

- rozlišuje mezi běžnými, infekčními a civilizačními 
chorobami a aktivně se proti nim brání  

nemoci infekční, civilizační a jiné 
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

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 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě  
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví 

- objasní a zhodnotí role muže a ženy v rodině  sociální role 

VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám 
brutality a násilí 

- uvede pozitivní a negativní vlivy na kvalitu rodinného 
prostředí 

domácí násilí 

VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám 
brutality a násilí 

- uvede, jaké použije kontakty v případě potřeby 
odborné pomoci 

domácí násilí 

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  
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

- uvede, jak by řešil hypotetickou ohrožující situaci  způsoby chování v různých prostředích 

- uvede, jak předjímá možné nebezpečí  způsoby chování v různých prostředích 

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 

- uvede, jak požádá o pomoc využití možnosti odborné pomoci 

- uvede, jak vyhodnotí problémovou situaci způsoby chování v různých prostředích 
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

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 

využití možnosti odborné pomoci 

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 

- odhalí manipulaci na modelových situacích využití možnosti odborné pomoci 

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 

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 
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 

- vyhledá pomoc přes internet  využití možnosti odborné pomoci 

VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní 
a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a provozováním hazardních her 

- prokáže znalost základních znalostí běžně dostupných 
drog 

drogy, rizikové skupiny 

základní klasifikace drog 

- popíše účinky běžně dostupných drog základní klasifikace drog 
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

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 

- popíše rizika spojená s zneužíváním drog rizika užívání drog 

- uvede, jak rozpozná příznaky intoxikace běžně 
dostupnými drogami  

první pomoc při intoxikaci drogami 

- osvojí si preventivní způsoby rozhodování a jednání bezpečné sexuální chování 

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 
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

- uvede, jak chápe zodpovědnost ze bezpečné sexuální 
chování  

bezpečné sexuální chování 

- vytvoří informační tabuli k AIDS  AIDS 

- vyjádří svůj názor k případům z praxe  AIDS 

- uvede, jak orientuje se v zákonech, které se vztahují 
k problematice drog 

rasismus a xenofobie 

rozbor medializovaných případů 

- pomocí programu na PC popíše mužské a ženské 
pohlavní orgány  

puberta - somatické změny, problémy v oblasti 
psychického a sociálního zrání 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví 

- popíše změny, které probíhají v organismu dívky 
a chlapce v období dospívání 

puberta - somatické změny, problémy v oblasti 
psychického a sociálního zrání 

VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby 
a jejich naplňování ve shodě se zdravím 

- uvede argumenty pro odložení sexuálního života do 
doby plné zralosti 

předčasná sexuální zkušenost a její rizika 

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 

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 
VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby 
a jejich naplňování ve shodě se zdravím 

- uvede zdravotní rizika pohlavně přenosných chorob 
(kapavka, příjice, HIV/AIDS) a způsob, jak se před nimi 
chránit  

nemoci přenosné pohlavním životem 

- uvede zdravotní rizika nechráněného pohlavního 
styku  

rizika, ohrožující reprodukční zdraví 

- uvede, jak odpovědně se rozhoduje ve vztahu 
k opačnému pohlaví 

promiskuita 
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

- prokáže, jak se orientuje v rozdílech sexuální orientace 
jednotlivců (homosexuální, bisexuální vztahy aj.)  

sexuální orientace 

- vysvětlí početí a vývoj dítěte před narozením  početí, vývoj dítěte před narozením 

- uvede, jak se orientuje se ve vhodnosti použití 
způsobů antikoncepce  

plánované rodičovství, antikoncepce 

- vysvětlí význam náhradní rodinné péče pro děti 
vyrůstající mimo vlastní rodinu  

náhradní rodinná péče, adopce, pěstounská péče, 
kojenecký ústav, dětský domov 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

- dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     
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5.19 Praktické činnosti  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  Povinný  

    

Název předmětu Praktické činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni:  
Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Poskytuje široké 

spektrum pracovních činností, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností a přispívá k vytváření 
profesní orientace žáků. Cíleně se zaměřuje na praktické dovednosti a návyky a doplňuje celé základní 
vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě.  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň: 
A) Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství 

Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje 
široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností 
v různých oborech lidské činnosti.  

Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého 
kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně se 
zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky, a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou 
složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních 
vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou.  
B) Využití digitálních technologií 

Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a vzdělávacího 
oboru Využití digitálních technologií. Praktické činnosti – Využití digitálních technologií je důležitou složkou 
základního vzdělávání žáků, neboť žáky připravuje na využívání ICT a umožňuje jim dosáhnout základní 
úrovně v grafické a digitální gramotnosti.  
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Název předmětu Praktické činnosti 

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

Obsahové, časové a organizační vymezení na 1. stupni:  
Vyučovací předmět Praktické činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 1. stupně 

s dotací 1 hodiny týdně. Předmět navazuje na výtvarnou výchovu, prolíná se s informacemi z literatury 
a přírodovědy.  

Předmět je rozdělen do těchto čtyř tematických okruhů:  
Práce s drobným materiálem  
Konstrukční činnosti  
Pěstitelské práce  
Příprava pokrmů  
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce.  

Obsah učiva a tematické celky jsou určeny všem žákům. Pracujeme ve třídě, v kuchyňce a na školním 
pozemku, učíme děti pracovat samostatně i ve skupinách. Podílíme se na výzdobě školy při různých 
celoškolních akcích a prezentujeme tak svou práci. Účastníme se různých soutěží a projektových akcí 
zaměřených na lidové tradice např. v Oblastní galerii v Liberci.  

 
Obsahové, časové a organizační vymezení na 2. stupni:  

A) Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství 
Učební osnovy vyučovacího předmětu praktické činnosti obsahují rozpracované konkretizované výstupy 

a učivo z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV na 2. stupni:  
− Práce s technickými materiály  
− Pěstitelské práce a chovatelství  
− Provoz a údržba domácnosti  
− Příprava pokrmů.  
Některé ŠVP výstupy v předmětu Praktické činnosti pro 2. stupeň mohou být realizovány formou 
projektových dnů z důvodu technického zázemí školy.  

Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se 
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech vyučovacích hodinách jsou 
soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím vyučovacího 
předmětu praktické činnosti žáci získávají nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale také 
důležité informace ze sféry výkonu práce.  

Výuka vyučovacího předmětu probíhá ve stejném časovém rozsahu pro chlapce i dívky. Vyučovací 
předmět má ve všech ročnících jednotný název praktické činnosti, ale liší se zařazenými tematickými okruhy.  
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Název předmětu Praktické činnosti 

B) Využití digitálních technologií  
Vyučovací předmět Praktické činnosti – Využití digitálních technologií se vyučuje jako samostatný 

předmět v devátém ročníku v dotaci 1 hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v počítačové učebně, učebně 
výtvarné výchovy a také v přírodě. Hlavním cílem poskytnout vědomosti a dovednosti potřebné pro 
zvládnutí digitálních technologií v praktickém životě.  

Ve své podstatě je předmět zaměřen na rozvoj dovedností žáků, a to především na samostatnou práci, 
na řešení problémů a na práci ve skupinách. Žáci se učí plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost 
samostatně i v týmu.  
Obsahové a časové rozvržení v jednotlivých ročnících je následující:  
- v 6. a 7. ročníku je vyučováno v předmětu Praktické činnosti 1 hodinu týdně Práce s technickými materiály, 
Pěstitelské práce a chovatelství  
- v 9. ročníku je vyučována v předmětu Praktické činnosti 1 hodinu týdně Využití digitálních technologií.  

Předmětu je vyučováno z převážné části v odborných učebnách školy (odborná učebna výpočetní 
techniky), na školním pozemku, v nejbližším okolí školy.  

Integrace předmětů • Člověk a svět práce 

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

Kompetence k učení: 
- motivujeme žáky k daným činnostem  
- na začátku vyučovací hodiny vždy žákům sdělíme cíl a na konci hodiny společně s žáky zhodnotíme jeho 
dosažení 
- vyžadujeme od žáků časové rozvržení vlastní práce, realizaci vlastních nápadů  
- vedeme žáky k vlastní iniciativě, tvořivosti a zodpovědnosti  
- podporujeme samostatnost a tvořivost  
- rozvíjíme u žáků schopnost vnímat jevy v souvislostech, zdůrazňujeme mezipředmětové vztahy 
- vedeme žáky k aktivnímu přístupu k práci a vzájemné spolupráci 
- usilujeme o kritické hodnocení výsledků svého učení 
- vedeme žáky k využívání výpočetní techniky 
- motivujeme žáky k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení 

Kompetence k řešení problémů: 
- uplatňujeme mezipředmětové vztahy  
- umožňujeme žákům porovnávat výsledky a vyvozovat závěry  
- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů  
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Název předmětu Praktické činnosti 

- dbáme na samostatné řešení problémů žáky 
- definujeme problém, kombinujeme možnosti řešení a vybíráme nejvhodnější a požadujeme argumentaci 
- zdůrazňujeme žákovi zodpovědnost za jeho rozhodnutí a výsledky jeho činů 
- podporujeme a oceňujeme ochotu a vytrvalost při řešení problému 

Kompetence komunikativní: 
- učíme žáky správnému technologickému postupu při práci  
- dbáme na to, aby žák vyjadřoval své myšlenky a názory v logickém sledu 
- oceňujeme schopnost žáků naslouchat promluvám druhých a vhodně na ně reagovat 
- vytváříme prostor k obhajobě svého názoru a k argumentaci 

Kompetence sociální a personální: 
- vedeme k účasti na utváření pěkného prostředí  
- důsledně dodržujeme dodržování dohodnutých pravidel chování, na nichž se sami žáci podílejí  
- orientujeme se na spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc  
- zařazujeme do výuky projekty, projektové dny  
- organizujeme účinnou spolupráci ve skupinách a definujeme jednotlivé role ve skupině 
- dodáváme žákům sebedůvěru a oceňujeme úspěch 
- vedeme žáky k respektování odlišných názorů 

Kompetence občanské: 
- klademe důraz na enviromentální výchovu  
- společně s žáky se podílíme, v rámci možností školy, na pořádání různých školních soutěží, spolupráci 
s mateřskou školkou atd.  
- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí  
- vedeme žáky k respektování práv druhých lidí 
- seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi a vyžadujeme důsledné plnění školních povinností 

Kompetence pracovní: 
- dbáme na bezpečnostní a hygienická pravidla při práci a vede žáky jejich dodržování  
- umožňujeme žákům podíle se na tvorbě pomůcek do výuky  
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme  
- vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení  
- vytváříme u žáků kladný vztah k práci 
- podporujeme využívání znalostí a zkušeností pro celoživotní vzdělávání 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ LIBEREC, KAPLICKÉHO 384  

380 

Název předmětu Praktické činnosti 

- trváme na dokončení práce a vedeme žáky k vytrvalosti 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Na prvním stupni je ve všech třídách vyučován předmět Praktické činnosti a to vždy po 1 hod.  
V 6. a 7. ročníku je vyučováno v předmětu Praktické činnosti 1 hodinu týdně Práce s technickými materiály, 
Pěstitelské práce a chovatelství. 
Od roku 2009/2010 jsme také začali realizovat projekt „Finanční gramotnost“, jehož smyslem je naučit 
žáky rozumně hospodařit s finančními prostředky a vysvětlit nebezpečnost zadlužení. Finanční gramotnost 
je realizována především napříč ročníky formou projektových dní. Projektový den se koná 2 krát během 
školního roku. Učební osnovy finanční gramotnosti jsou zahrnuty v předmětu Praktické činnosti pro 
6. ročník.  
V 9. ročníku je vyučována v předmětu Praktické činnosti 1 hodinu týdně Využití digitálních technologií. 

    

Praktické činnosti 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při 
práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří 
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních 
i netradičních materiálů 

- získává a zvládá základní praktické dovednosti 
a návyky z různých oblastí 

práce s drobným materiálem, papírem a kartonem 
(stříhání, ohýbání, obkreslování podle šablony, 
spojování apod.) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy - ovládá práci s jednoduchými pomůckami a nástroji práce s drobným materiálem, papírem a kartonem 
(stříhání, ohýbání, obkreslování podle šablony, 
spojování apod.) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy práce s textilem, vlnou, přírodninami modelovací 
hmotou a jinými materiály 
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Praktické činnosti 1. ročník  

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle 
slovního návodu 

jednoduché pracovní postupy 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi 

konstrukční činnosti, sestavování modelů podle 
předlohy, jednoduchá montáž a demontáž 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, pokusy 
a pozorování  

pěstování pokojových rostlin a péče o ně – zalévání, 

otírání listů, kypření, přesazování 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

- dovede vyrobit jednoduché dekorace a dárek  Vánoce, Velikonoce, dárky k různým příležitostem 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování - připraví tabuli pro jednoduché stolování  jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování - umí se společensky chovat u stolu  jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

Žák si uvědomuje význam pravidel bezpečnosti, respektuje pracovní postupy a dodržuje hygienické návyky. 

    

Praktické činnosti 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Praktické činnosti 2. ročník  

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

- vytváří jednoduchými postupy předměty z tradičních 
a netradičních materiálu 

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, 
karton, papír, textil) 

stříhání, obkreslování podle šablony, různé formy 
spojování dle materiálu 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy - pracuje podle návodu elementární činnosti se stavebnicemi, jednoduchá 
montáž a demontáž 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy práce podle návodu, lidové zvyky a tradice (Vánoce, 
Velikonoce…) ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicemi 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních materiálů 

- využívá při tvořivých činnostech prvky lidové 
tvořivosti  

práce podle návodu, lidové zvyky a tradice (Vánoce, 
Velikonoce…) 

- volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní  pracovní pomůcky a nástroje a jejich funkce využití 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená 
a zhodnotí výsledky pozorování 

- provádí pozorování přírody základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování ze 
semen 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny - pečuje o nenáročné rostliny základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování ze 
semen ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování 
ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování 
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

- orientuje se ve vybavení kuchyně výběr a nákup potravin 

technika v kuchyni, úprava stolu 

- připraví jednoduchý pokrm výběr a nákup potravin 

technika v kuchyni, úprava stolu 

- dodržuje správné stolování a společenské chování technika v kuchyni, úprava stolu 

    

Praktické činnosti 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
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Praktické činnosti 3. ročník  

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy - pracuje podle slovního návodu a předlohy  ošetření pokojových rostlin 

- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  práce s drobným materiálem - stříhání, ohýbání, 
spojování, propichování, navlékání, svazování, 
slepování, lisování 

- je schopen řídit pracovní proces s ohledem na získané 
informace 

určování vlastností materiálu 

pěstitelské práce 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních materiálů 

práce s drobným materiálem -šití stehem: předním, 
zadním 

sešívání předním a zadním stehem v jednoduchý šev 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

- zvládá jednoduché pracovní postupy, provádí 
jednoduchou montáž a demontáž  

montážní a demontážní práce 

- zapojuje se do práce ve skupině  práce s přírodninami a papírem 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi 

montážní a demontážní práce 

skládá, demontuje, třídí a ukládá jednotlivé prvky 
stavebnice 

 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená 
a zhodnotí výsledky pozorování 

- provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování 

pěstitelské práce – pěstování některých plodin (např. 

hrách, fazole, ředkvička) 
ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování - připraví tabuli pro jednoduché stolování příprava pokrmů – připraví stůl, jednoduché 

přesnídávky a pohoštění ze studené kuchyně ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování - chová se vhodně při stolování příprava pokrmů – připraví stůl, jednoduché 
přesnídávky a pohoštění ze studené kuchyně ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování 
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Praktické činnosti 3. ročník  

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

    

Praktické činnosti 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

- vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu 

práce s daným materiálem 

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy 
různé výrobky z daného materiálu 

vlastnosti materiálu 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic 

seznámení s lidovými tradicemi 

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem vlastní fantazii 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje 
a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 

druhy pomůcek, nástrojů, náčiní ke zpracování 
různých materiálů 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje 
a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě 
a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

- udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce 

bezpečnost a uspořádání práce 
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Praktické činnosti 4. ročník  

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě 
a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při drobném poranění 

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním 
místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při drobném 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 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 
a demontáž 

práce se stavebnicí, použití logiky 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

- pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

využití návodu při postupech práce 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu 

pracovní hygiena 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

první pomoc při zranění 

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě 

 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

- provádí pozorování přírody první pomoc při zranění 

pozorování 

pozorování jako plánovaná, cílená a výběrová činnost 

- zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování  pozorování jako plánovaná, cílená a výběrová činnost 
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ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá 
postupy pro pěstování vybraných rostlin 
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 
ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská 
pozorování 

- pečuje o nenáročné rostliny zajištění základních životních podmínek rostlin 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

- volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní 

využití nářadí při práci s rostlinami 

ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá 
postupy pro pěstování vybraných rostlin 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování 
a společenského chování 
ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování 
a společenského chování při stolování 

- připraví tabuli pro jednoduché stolování pravidla prostírání 

- chová se vhodně při stolování základní pravidla stolování 

    

Praktické činnosti 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své 
představivosti různé výrobky z daného materiálu 

- vytváří přiměřenými postupy různé výrobky z daného 
materiálu 

přírodniny, papír, textil, drát, karton 

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při 
práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří 
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních 
i netradičních materiálů 

jednoduché pracovní operace 

užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky - volí vhodné pomůcky, nástroje a materiály práce s návodem a předlohou 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě 
a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

- udržuje pořádek, zásady bezpečnosti práce dodržování hygieny a bezpečnosti práce 

poskytnutí pomoci při úrazu 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

- provádí montáž a demontáž se stavebnicemi  stavebnice, montáž a demontáž modelů 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrt 

- pracuje podle návodu a předlohy práce s návodem a předlohou 

jednoduchá úprava a vazba květin 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená 
a zhodnotí výsledky pozorování 

- pozoruje přírodu pěstování pokojových rostlin 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

jednoduchá úprava a vazba květin 

klíčení semen 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování  
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

- pečuje o pokojové rostliny pěstování pokojových rostlin 

jednoduchá úprava a vazba květin 

klíčení semen 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně - orientuje se v základním vybavení kuchyně vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně nákup a skladování potravin 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm - připraví jednoduchý pokrm nákup a skladování potravin 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm výroba pomazánek, jednohubek a chlebíčků 

bezpečnost a hygiena práce 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování 
a společenského chování 

- dodržuje pravidla správného stolování 
a společenského chování 

úprava stolu, pravidla stolování 

zásady správné výživy zdravá výživa 
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Praktické činnosti 5. ročník  

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování 
a společenského chování při stolování 
uplatňuje zásady správné výživy 

správná výživa, potraviny 

    

Praktické činnosti 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

- uvede, jak respektuje řád učebny a zásady bezpečnosti 
a hygieny práce 

organizace a bezpečnost práce 

- uvede, jak poskytne první pomoc při úrazu organizace a bezpečnost práce 

úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, 
technika a životní prostředí 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

- vytvoří jednoduchý náčrtek výrobku  technické náčrty a výkresy, technické informace 

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby  
 provádí drobnou domácí údržbu 

- zvládá základní postupy při opracování dřeva, měření, 
řezání, broušení a vrtání 

pracovní postupy 

zhotovení výrobků ze dřeva 

- zvolí a umí použít vhodné pracovní nástroje a nářadí technické náčrty a výkresy, technické informace 

zhotovení výrobků ze dřeva 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly 
s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů 
a nářadí 

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

technické náčrty a výkresy, technické informace 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

jednoduché pracovní postupy a operace 
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Praktické činnosti 6. ročník  

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením včetně údržby  

 provádí drobnou domácí údržbu 

nářadí  pracovní postupy 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost - organizuje a plánuje svoji pracovní činnost jednoduché pracovní postupy a operace 

ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 

pracovní postupy 

ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou 
dokumentací, orientuje se v pracovních postupech 
a návodech 

jednoduché pracovní postupy a operace 

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení 

- používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

druhy nářadí, vhodné zacházení 

ČSP-9-2-03p ovládá montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení, provádí údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 

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 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci 
i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji 
a nářadím 

zásady první pomoci 

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 

ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních postupech; provádí 
jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje 
technologickou kázeň 

- provádí jednoduché práce s technickými materiály 
a dodržuje technologickou kázeň 

jednoduché pracovní operace a postupy 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

- sestrojí jednoduchý technický výkres a umí se v něm 
orientovat  

technické kreslení - rovnoběžné pravoúhlé promítání 
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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 

- uvede, jak dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
s nástroji a nářadím, poskytne první pomoc  

péče o čistotu a pořádek v okolí školy, trávníky, školní 
hřiště 

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 

- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce a poskytne první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu způsobeného zvířaty 

pěstování vybraných okrasných rostlin, řez, 
jednoduchá vazba, úprava květin 

péče o zeleň v blízkosti školy 

druhy nářadí, údržba 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu - pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  ošetřování pokojových rostlin, květina v exteriéru 
a interiéru, jednoduchá vazba, úprava květin 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 
 

- volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin 

základní podmínky pro pěstování, půda a její 
zpracování 

zelenina - osivo, sadba, podmínky a zásady pěstování 
vybraných druhů zeleniny 

léčivé rostliny a koření – rostliny a zdraví člověka, 

rostliny jedovaté a rostlina jako droga 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

- navrhuje řešení finanční situace z pohledu fiktivní role 
v modelové domácnosti  

hospodaření domácnosti 

- sestaví návrh položek rozpočtu, rozlišuje položky 
příjmu a výdajů  

životní úroveň – charakter, vlivy 

- vyjmenuje, vysvětlí zdroje příjmu do rozpočtu 
domácnosti  

 příjmy, výdaje, rozpočet, rezerva 

- vysvětlí pojem daně, vysvětlí různé typy daní  hospodaření domácnosti 

- rozliší typy rozpočtu (deficitní, přebytkový, vyrovnaný)  hospodaření domácnosti 

- komunikuje, spolupracuje, naslouchá druhým, 
diskutuje, argumentuje  

dovolená 

- vymezí pojmy související s tématem dovolená, třídí je 
podle různých kritérií  

dovolená 

- vysvětlí podstatu půjčování peněz, porovná kritéria 
pro výběr finanční půjčky, spočítá skutečnou cenu 
půjčených peněz  

půjčky 
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- navrhne způsoby navýšení příjmů nebo snížení výdajů 
v rozpočtech modelových domácností  

rozpočet, úspory 

- vymezí klíčové otázky související se zodpovědným 
rozhodováním o koupi auta  

kupujeme auto 

- analyzuje text, tvoří klíčové otázky, nachází souvislosti 
jevů, konzultuje s odborníkem  

koupě auta 

- navrhne způsoby navýšení příjmů nebo snížení výdajů 
v souvislosti s nákupem auta  

příjmy, výdaje 

- vyjádří svůj postoj k penězům a k různým tvrzením 
o penězích  

svět peněz 

- stručně popíše historii a vývoj peněz, historii české 
měny  

měna 

- zjistí měny vybraných států a země, kde je možno 
platit Eurem, zjistí aktuální kurzy Eura 

měna 

 euro, kurzy 

- posoudí výhody bezhotovostních plateb  bezhotovostní platby 

- analyzuje aktuální stav rozpočtu domácnosti, logicky 
odvozuje úsporná opatření  

náklady na bydlení 

- zpracuje odborný text týkající se úspor nákladů na 
bydlení, prezentuje své návrhy, argumentuje  

náklady na bydlení 

- vytvoří kalkulaci zvýšení nákladů na bydlení, navrhne 
úpravu rozpočtu v položkách výdajů i příjmů, navrhne 
odpovídající úsporná opatření  

úspory 

- formuluje výhody, nevýhody a úskalí různých řešení, 
zobecňuje a zaznamenává nové poznatky do schématu  

nové bydlení 

- rozhoduje se na základě zjištěných a ověřených faktů, 
dlouhodobých plánů své modelové domácnosti 
a názorů všech jednotlivých členů domácnosti  

druhy hypoték 

- zpracuje strategický plán k řešení situace spojené 
s finančním rozhodováním  

- vypracuje finanční plán řešení situace spojené 
s finančním rozhodováním zvažuje míru rizika svých 
rozhodnutí úspory, příjmy, výdaje 
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- vysvětlí výhody a nevýhody úvěrových finančních 
produktů  

zodpovědné zadlužování 

- nastuduje odborný text, konzultuje jeho pochopení, 
učí druhé; aplikuje práva spotřebitelů při řešení 
modelových případů  

spotřebitel, věřitel 

- prezentuje návrh na řešení problému se zadlužením, 
porovná možnosti různých řešení v situaci zadlužení, 
navrhne kritéria zodpovědného výběru věřitelů  

zadlužení 

- zpracuje získané poznatky do osobního plánu, vysvětlí 
svůj postoj k dluhům  

půjčky, hypotéky 

- vymezí hlavní strategie prodeje a nakupování, 
porovnává je  

výhodné nakupování 

- plánuje nákupy dle zadání, analyzuje výhody 
a nevýhody zvolených řešení, stanoví kritéria 
zodpovědného nakupování  

výhodné nakupování 

- vysvětlí podstatu a úskalí splátkového prodeje, 
finančních půjček, pyramidového prodeje a prodejních 
zájezdů  

splátkový prodej 

- navrhne uplatnění získaných poznatků do rozhodování 
modelové domácnosti  

pyramidový prodej 

- posoudí míru osobních investic do svého zdraví, 
možné budoucí finanční dopady současného životního 
stylu, analyzuje podpůrné a rizikové chování vzhledem 
k investování do vlastního zdraví  

úspory a investice 

- Porovná druhy sportu z hlediska zdravotního dopadu, 
kalkuluje finanční náklady na sportování  

životní styl 

- vytvoří návrh na zajištění zvýšených nákladů, hledá 
finanční rezervy, upravuje rozpočet  

úspory, investice 

- rozpozná finanční produkty vhodné pro vytváření 
úspor  

úspory, investice 

- vysvětlí podstatu investování do vlastního bydlení  finanční rezervy 

smlouvy 
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pojmenuje základní typy smluv, vysvětlí význam 
smlouvy, uvede rizika spojená s nesprávným obsahem 
smlouvy nebo nezodpovědným způsobem jejího 
uzavírání 

typy smluv 

- analyzuje oficiální texty smluv, vysvětlí jejich obsah; 
vysvětlí, co by měla každá smlouva obsahovat a proč  

smlouvy 

- Vytvoří časovou přímku jako vizi svého života, odvodí 
souvislosti mezi očekávanou životní úrovní a profesní 
přípravou, získáváním životních zkušeností a finanční 
gramotností  

vize osobního života 

- objasní konkrétní problematiku koupě na zkoušku, 
smluvní pokuty, náhrady škody, doby ručení a nájemní 
smlouvy; argumentuje výhody práce s osobním 
rozpočtem  

smluvní pokuty, koupě 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

provádí jednoduché práce s technickými materiály 
a dodržuje technologickou kázeň 

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, 
kompozity) 

ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních postupech; provádí 
jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje 
technologickou kázeň 

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj. 

samostatně navrhuje a provádí řešení při práci 
s různými technickými materiály 

vlastnosti technických materiálů a práce s nimi 

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model  
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.   

samostatně pracuje na zadaném výrobku podle 
určeného pracovního plánu  

plánování výroby konkrétního výrobku 

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

Vyzná se v manuálech a dokáže podle nich použít 
přístroj  

orientace v informacích v manuálech 

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model 

sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model model, návody, popis 
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ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný 
model 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin  

postupy sázení 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  vlastnosti sazenic a půdy 

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 

uvede, jak dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
s nástroji a nářadím, poskytne první pomoc 

znalost použití pracovních a ochranných pomůcek 

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení 

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

znalost použití pracovních a ochranných pomůcek 

ČSP-9-2-03p ovládá montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení, provádí údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 

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  

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 
způsobeném zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami 

pracovní nástroje, bezpečná manipulace 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu 

    

Praktické činnosti 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

- bezpečně obsluhuje základní kuchyňské spotřebiče 
a umí používat zákl. kuchyňský inventář 

základní vybavení, udržování pořádku a čistoty 

bezpečnost a hygiena provozu 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

- připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami 
zdravé výživy 

výběr a nákup jednotlivých potravin a jejich 
skladování, skupiny potravin 

sestavování jídelníčku, racionální výživa, zelenina 
a ovoce - jejich význam pro zdravou výživu 

úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné 
úpravy 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

- umí se orientovat při nakupování základních potravin 
a umí hospodařit se svěřenými fin. prostředky  

výběr a nákup jednotlivých potravin a jejich 
skladování, skupiny potravin 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnost 

- dodržuje základní principy stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu ve společnosti  

jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, 
slavnostní stolování v rodině, květiny na stole, 
aranžmá 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

zásady poskytnutí první pomoci 

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.   

- samostatně navrhuje a provádí řešení při práci 
s různými technickými materiály  

řešení problémů a návrhy řešení při práci 
s technickými materiály 

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model 

- samostatně pracuje na zadaném výrobku podle 
určeného pracovního plánu  

práce na výrobku podle návodu, pracovní postup 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

první pomoc a prevence 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

- provádí jednoduché platební styku, umí hospodařit se 
svěřenými fin. prostředky  

zásady bezpečnosti platebního styku 

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

- správně obsluhuje běžné domácí spotřebiče a zvládá 
jejich údržbu  

zacházení se spotřebiči, zásady hašení požáru, 
bezpečná údržba 
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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 

- dodržuje základní hygienická opatření, umí poskytnou 
první pomoc při úrazu při použití  

postup při zásahu elektrickým proudem nebo 
chemikálií, adekvátní první pomoc 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

- bezpečně obsluhuje základní kuchyňské spotřebiče 
a umí používat zákl. kuchyňský inventář  

zacházení s vybavení kuchyně 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

- připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami 
zdravé výživy  

skladování a příprava potravin 

ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci 

- uvede zásady bezpečné práce v chemické laboratoři  měření, experiment 

- dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce 
s laboratorní technikou,  

ochranné prostředky a práce s nimi 

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné 
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů 

- příslušnými nástroji, přístroji a pomůckami při 
laboratorních činnostech  

ochranné prostředky a práce s nimi 

ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v 
laboratoři 

- poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři  první pomoc 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

- chová a umí se postarat o drobná domácí zvířata domácí zvířata 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

- zná základní potřeby domácích zvířat a péči o ně potřeby domácích zvířat 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

- umí zajistit zvířeti potřebný prostor, potravu 
a dodržuje základní hygienu 

péče o domácí zvířata 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 
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 - řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí  

technické náčrty a výkresy, technické informace 

ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost 
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost pracovní postupy 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 

zhotovení výrobků ze dřeva 

jednoduché pracovní postupy a operace 
 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň   

- provádí jednoduché práce s technickými materiály 
a dodržuje technologickou kázeň 

    

Praktické činnosti 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 
provozu digitální techniky 

- ovládá základní funkce digitální techniky, diagnostikuje 
a odstraňuje základní problémy při provozu digitální 
techniky  

Mobilní telefon, počítač, jiné přístroje a příslušenství 

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení 

- propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení  seznámení se s digitální technikou, digitálním 
fotoaparátem, základní terminologie, Mpix, zoom, 
PDA, mobilní telefony, videokamera, clona atd…, 
základy focení 

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava 
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením 
 

- pracuje uživatelským způsobem s mobilními 
technologiemi - cestování, obchod, vzdělávání, zábava 
- ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením  
- zná počítač a periferní zařízení, umí jej využívat a 
uplatňuje znalosti v praxi 

propojení digitálního fotoaparátu, pda, mobilního 
telefonu s pc, přenos dat, synchronizace 

základní terminologie digitálních technologií – USB, 

Bluetooth, WIFI, GPRS atd a jejich využití v životě 

úprava fotografií, archivace, seznámení se střihem 
videa, animace, využívání dostupných free programů 
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 údržba fotoaparátu, mobilního telefonu, PDA 
a videokamery 

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení 

- propojuje zařízení  seznámení se s digitální technikou (digitální 
fotoaparát, videokamera, PDA, CD a DVD přehrávače, 
e-kniha, mobilní telefony), zná základní terminologii, 
seznámí se s helpdeskem 

ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 
provozu digitální techniky 
ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava 
 
 

- zná bezdrátové technologie 
- zná zásady práce s technikou  

propojení digitálního fotoaparátu, pda, mobilního 
telefonu s pc, přenos dat, synchronizace 

základní terminologie digitálních technologií - USB, 
Bluetooth, WIFI, GPRS, 

navigační technologie, konvergence technologií, 
multiplexování a jejich využití v životě 

ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu 
 
 

- zná bezpečnostní pravidla a předpisy údržba fotoaparátu, mobilního telefonu, PDA 
a videokamery,.. 

organizace a bezpečnost práce 

úloha techniky v životě člověka, uvede, jak poskytne 
první pomoc při úrazu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

- cvičení pro rozvoj základní kreativity 

 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.     
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5.20 Svět práce  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Svět práce 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni 
Vyučovací předmět Svět práce vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, vzdělávacího oboru Člověk 
a svět práce. Teoretický i praktický obsah učiva připravuje žáky na následující životní etapu po ukončení 
povinné školní docházky. Spolu s výukou ve škole jsou součástí předmětu také exkurze, návštěvy dnů 
otevřených dveří, veletrhů apod.  

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

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vzdělávání v předmětu Svět práce směřuje k vypěstování dovedností důležitých při rozhodování 

o významných životních krocích a plánování vlastní budoucnosti. Připravuje žáky na přechod ze základní 
školy na školu střední. Učí žáky orientovat se v důležitých profesních informacích, srovnává jejich představy 
o budoucím povolání s jejich možnostmi. Učí je přebírat zodpovědnost za vlastní rozhodování. Žáci se 
seznámí s celou řadou profesí a oborů, samostatně budou vyhledávat a hodnotit související informace.  

Výuka probíhá v 8. a 9. ročníku a časová dotace je 1 hodina týdně. Součástí výuky je také návštěva 
veletrhu práce – EDUCA a Úřadu práce, žáci také využijí dny otevřených dveří na středních školách, během 
exkurzí navštíví různá pracoviště apod.  

Integrace předmětů • Člověk a svět práce 

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

Kompetence k učení: 
- rozvíjíme u žáků schopnost vnímat jevy v souvislostech, zdůrazňujeme mezipředmětové vztahy 

Kompetence k řešení problémů: 
- zdůrazňujeme žákovi zodpovědnost za jeho rozhodnutí a výsledky jeho činů 

Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu Svět práce 

- vytváříme prostor k obhajobě svého názoru a k argumentaci 

Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky k respektování odlišných názorů 

Kompetence občanské: 
- navozujeme modelové situace nutící žáky vcítit se do problémů druhých a nabídnout jim pomoc 

Kompetence pracovní: 
- vytváříme u žáků kladný vztah k práci 
- podporujeme využívání znalostí a zkušeností pro celoživotní vzdělávání 
- trváme na dokončení práce a vedeme žáky k vytrvalosti 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

- v 8. a 9. ročníku se vyučuje samostatný předmět Svět práce, který zahrnuje výchovu k volbě  
povolání v rozsahu 1 hodina týdně  

    

Svět práce 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

- uvědomuje si, jak práce ovlivňuje život člověka, vnímá 
důležitost vykonávat práci odpovídající zájmům 
a předpokladům člověka, kriticky zhodnotí své 
předpoklady pro vykonávání dané práce  

trh práce - faktory charakterizující lidskou práci 

- uvědomuje si význam vzdělání pro svůj osobní 
i pracovní život, uvědomuje si nutnost celoživotního 
učení, orientuje se v základních faktorech z oblasti 
práce a vzdělávání, které ovlivňují volbu povolání, 
orientuje se v poradenských službách, dokáže vyhledat 

osobní zájmy a životní cíle - tělesný a zdravotní stav 
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Svět práce 8. ročník  

pomoc při rozhodování o své profesní orientaci či 
v případě hledání zaměstnání  

- orientuje se ve světě práce, vyhledává informace, dává 
je do souvislostí a vytváří si představu o možnostech 
svého uplatnění, dokáže vyhledávat informace v 
profesní a vzdělávací nabídce, seznámí se s funkcí Úřadu 
práce, uvědomuje si, že každý člověk je schopen 
vykonávat jiný druh práce 

profesní orientace - základní princip volby profesní 
orientace, vlivy působící na volbu profesní orientace, 
práce s informacemi a využívání poradenských služeb 

ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí, v učebních oborech a středních 
školách 

byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci 
v případě neúspěšného hledání zaměstnání 

- identifikuje své profesní předpoklady a dokáže je 
aplikovat při profesním rozhodování, orientuje se v 
základních způsobech hledání zaměstnání, dokáže 
napsat životopis, předvede přijímací pohovor, dokáže 
nabídnout a zdůvodnit své schopnosti a prokázat 
připravenost na další vzdělávání související s jeho 
zvolenou profesí 

možnosti pracovního uplatnění - hledání možnosti 
uplatnění, výběr z předložené nabídky, způsoby 
hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor 
u zaměstnavatele 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování 
o volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

profesní rozhodování 

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, 
případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám 
běžného života 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování 
o volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

- připravuje se na budoucí povolání, seznamuje se 
s možnostmi uplatnění v zahraničí, uvědomuje si 
význam kooperace, soutěživosti a konkurence jako 
prostředku k dosažení pracovních úspěchů, uvědomuje 
si vliv médií při volbě profese, uvádí příklady 

příprava na budoucí povolání 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Žák čte a interpretuje nahlas různé druhy mediálních sdělení, pozná jejich autora a cíl. 

    

Svět práce 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
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Svět práce 9. ročník  

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

- vyhledá důležité informace o různých povoláních 
a profesích, rozliší klady a zápory jednotlivých povolání 

orientace v profesních informacích 

ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích 
prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

- sestaví přehled o možnostech studia na středních 
školách, odborných učilištích, sestaví přehled 
o nabídkách zaměstnání, a vyjmenuje místní možnosti  

možnosti absolventa základní školy, možnosti 
uplatnění v našem regionu 

- vyjmenuje své možnosti a předpoklady pro správnou 
volbu povolání  

profesní rozhodování 

- popíše podmínky přijímání na střední školy a střední 
odborná učiliště, vyplní přihlášku ke studiu  

přijímací řízení, vyplnění přihlášky ke studiu 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

- vyjmenuje změny, které nastanou s odchodem ze 
základní školy, aplikuje způsoby, jak se s těmito 
změnami vyrovnat  

adaptace na životní podmínky 

- plánuje po etapách důležité životní kroky, stanovuje 
realistické cíle a hledá prostředky a strategie k jejich 
dosažení, odstraňuje překážky  

plánování, strategie 

- vyjmenuje druhy a strukturu organizací, nejčastější 
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání  

podnikání 

byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců 
a zaměstnavatelů 

- seznámí se Zákoníkem práce, rozlišuje rozdíly mezi 
soukromým podnikáním a zaměstnaneckým poměrem 

zákoník práce - práva a povinnosti zaměstnanců, 
druhy a struktura organizací, nejčastější formy 
podnikání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Zde jsou výstupy v jiné formě – bez odrážek s velkým počátečním písmenem. Upravit Seberegulace a sebeorganizace 

Žák se dokáže orientovat v důležitých životních situacích a adekvátně reagovat na změny 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Obecná ustanovení 

 
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  
Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona. Směrnice je 
umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole podle § 30 školského zákona, 
prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci (studenti) školy a byli informováni 
o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.  

 

6.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na 

akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, 

  1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci dětí byly včas informovány o průběhu 
a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta. 
 
2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi 
výpis z vysvědčení. 
 
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen 
"klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy 
se souhlasem školské rady. 
 
4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo 
zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke 
střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 
 
5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 
základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
 
6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již 
jednou ročník opakoval. 
 
7. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 
neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování 
ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 
 
8. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná 
ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.  
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9. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za 
závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 
 
10. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či 
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za 
mimořádně úspěšnou práci. 
 
11. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný 
projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 
 
12. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi 
uložit: 
 
a) napomenutí třídního učitele, 
b) důtku třídního učitele, 
c) důtku ředitele školy. 
 
13. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí 
školního řádu. 
 
14. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy 
lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 
 
15. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 
uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému 
zástupci. 
 
16. Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 
dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž 
bylo uděleno. 
 
17. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 
skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 
nehodnotí. 
 
18. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud 
mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. Do 
vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 
opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval 
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 
 
19. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší 
ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 
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20. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání 
výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud 
není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, 
které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným 
zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského 
úřadu. 
 
V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo 
předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 
ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených 
podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad 
výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, 
výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní 
inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Ředitel školy může 
povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného 
lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném 
stupni již opakoval ročník. 
 
21. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní povinnou školní 
docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, v které zahájil 
vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá 
škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude 
vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou školou. 

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků 

 
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 
2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku 
žáků. 
3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci 
mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí 
být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 
5. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  
    - co se mu daří 
    - co mu ještě nejde, jaké má rezervy 
    - jak bude pokračovat dál 
6. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
7. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale     má 
pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  
8. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 
- zodpovědnost 
- motivace k učení 
- sebedůvěra             
- vztahy v třídním kolektivu. 
 
9. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 
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6.1.2 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, 

zásady pro používání slovního hodnocení 

6.1.2.1 Stupně hodnocení  chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně 

předem stanovených kritérií 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 
vysvědčení stupni: 
 
a) 1 - velmi dobré, 
b) 2 - uspokojivé, 
c) 3 - neuspokojivé. 

 

Stupeň 1 (velmi dobré) 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně  prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy. Má 
kladný  vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních 
podmínek pro  vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští 
ojediněle. 
   

Stupeň 2 (uspokojivé) 
chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se 
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští 
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje 
nebo jiných osob. Má neomluvené absence 7 – 15 hod. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 
chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 
závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 
nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 
činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Neomluvené 
absence přesáhly 15 hod. 
 
Mezi závažné přestupky patří: 
šikanování, záškoláctví, krádeže, užívání nebo distribuce drog, fyzické násilí a další porušování 
školního řádu mající charakter trestného činu, které se staly ve školním prostředí, hrubé slovní a 
úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy. 
 
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 
prospěchu: 
 
a) 1 - výborný, 
b) 2 - chvalitebný, 
c) 3 - dobrý, 
d) 4 - dostatečný, 
e) 5 - nedostatečný. 
 
3. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích 
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména 
vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke 
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svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu 
žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 
 
4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
 
a) prospěl (a) s vyznamenáním, 
b) prospěl (a), 
c) neprospěl (a) 
d) nehodnocen (a). 
 
5. Žák je hodnocen stupněm 
 
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, 
průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití 
slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle 
pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky, 
 
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením, 
 
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 
 
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 
 
6.Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň 
znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich 
výkon. 
 
7. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním 
hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

6.1.3 Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich 

charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 

 
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  
- předměty s převahou teoretického zaměření,  
- předměty s převahou praktických činností a  
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 
Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu 
se specifikou předmětu.  
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6.1.3.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 
matematika. 
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu 
s požadavky učebních osnov hodnotí:  
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí 
a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 
činnosti, 
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 
při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
- kvalita výsledků činností, 
- osvojení účinných metod samostatného studia. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a 
chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u 
něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. 
Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 
(100% - 90% vědomosti a dovednosti žáka vzhledem k očekávaným výstupům, které jsou 
formulovány v učebních plánech) 
 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 
úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a 
produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, 
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 
nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s 
menší pomocí studovat vhodné texty. 
(89% - 75% vědomosti a dovednosti žáka vzhledem k očekávaným výstupům, které jsou 
formulovány v učebních plánech) 
 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 
a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických 
činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 
korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 
úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů 
učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním 
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a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 
činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. 
Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
(74% - 45% vědomosti a dovednosti žáka vzhledem k očekávaným výstupům, které jsou 
formulovány v učebních plánech) 
 

Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při 
provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 
úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a 
písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 
činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné 
nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 
(44% - 25% vědomosti a dovednosti žáka vzhledem k očekávaným výstupům, které jsou 
formulovány v učebních plánech). 
 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. 
Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné 
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických 
úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své 
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho 
časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 
přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. 
Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně 
studovat. 
(méně 25% vědomosti a dovednosti žáka vzhledem k očekávaným výstupům, které jsou 
formulovány v učebních plánech) 
 

6.1.3.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování. 
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky 
učebních osnov se hodnotí: 
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
- kvalita výsledků činností, 
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 
Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 
Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou 
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bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. 
Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní 
prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Aktivně překonává vyskytující se 
překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, 
ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 
Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné 
chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště 
udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se 
o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých 
chyb. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za 
pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických 
činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. 
Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v 
pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě 
a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, 
materiály a energii. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 
teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V 
praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a 
způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. 
Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 
dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje 
zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. Překážky v práci překonává jen s 
pomocí učitele. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 
praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat 
při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, 
nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek 
na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. 
Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. 

 

6.1.3.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. 
Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených 
lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních 
osnov hodnotí: 
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
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- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
- kvalita projevu, 
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady 
a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho 
projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, 
brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a 
tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky 
působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou 
zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm 
chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 
učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v 
požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí 
učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a 
tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou 
zdatnost. 
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6.1.4 Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených 

kritérií 

 
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem 
školské rady a po projednání v pedagogické radě. 
 
Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí 
odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  
 
Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 
slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 
 
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě 
žádosti zákonného zástupce žáka. 
 
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech 
stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, 
které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního 
vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní 
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka 
ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; 
obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 
překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny 
předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 

 

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  

 

Prospěch  

 

Ovládnutí 

učiva  

 

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný Ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný Neovládá 

Myšlení 
 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Vyjadřování 
 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 
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4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá 

nesprávně 

Celková 

aplikace 

vědomostí 

 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se 

jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a 

odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Aktivita, zájem 

o učení 

 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

Chování  

 

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu 

školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však 

přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 

pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 

vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo 

jiných osob. 

3 - 

neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu 

nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a 

zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků. 

 

Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí 

vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

6.1.5 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech 
vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 
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2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 
hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem 
hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 
3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 
projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu 
a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 
5. Žák zařazený do zdravotní  tělesné výchovy při  částečném  osvobození nebo při  úlevách  
doporučených lékařem se klasifikuje v  tělesné výchově s přihlédnutím  k druhu a  stupni   postižení 
i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 
6. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o 
psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně 
projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných 
prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). 
7. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a 
hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické 
materiály. 

 

6.1.6 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, 

 
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří 
na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů 
výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 
 
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném 
ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky 
jsou komisionální. 
 
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze 
závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději 
do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, 
popřípadě znovu do devátého ročníku. 
 
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 
komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní 
školní inspektor. 
 
5. Odlišnosti pro individuální vzdělávání - Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný 
žák, vytvoří ředitel školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí 
k jeho všestrannému rozvoji. 

 

Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na 

území ČR 

 
(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na základě 
žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle 
však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické 
misi České republiky (dále jen "zkoušející škola"). Zkouška se koná: 
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a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 
stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 
vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 
c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru 
Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, 
stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
 
 (2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka 
ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za 
které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy 
oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel 
zkoušející školy žákovi vysvědčení. 
 
(3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové 
školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy mimo území České 
republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v 
termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je 
ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola 
žákovi vysvědčení nevydává. 
 
(4) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v 
kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 
 
(5) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v 
kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho 
dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.". 
 
(6) Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na základě 
žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle 
však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z každého 
povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu 
zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy 
žákovi vysvědčení. 
 
(7) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové 
školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení zákonného zástupce o 
vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech 
stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 
 
(8) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v 
kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 
 
(9) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v 
kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho 
dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 
 
 
(10) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 
38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období nejméně jednoho 
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pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole. 
Zkouška se koná ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 
 
(11) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení žáka 
ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za 
období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové 
školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá 
ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení. 
 
(12) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové 
školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 
 
(13) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 38 
odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže 
 
 
a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní smlouvy 
nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 
18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo 
b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky vzdělávání ve vzdělávacím 
obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil. 
 
(14) Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle 
§ 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je na základě mezinárodní 
smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen 
zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, ředitel 
kmenové školy vydá vysvědčení. 
 
(15) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního roku, 
nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 
vyhlášky se na tomto vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu 
s vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České 
republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním 
poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 
 
(16) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na základě 
tohoto vysvědčení. 
 
(17) Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České 
republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky v 
kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků 
vzdělávání doložených vysvědčením. 
 
(18) Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 až 
18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy do 
příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 
 
 

Komisionální přezkoušení 
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1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
 
2. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, nebo v případě, 
že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 
pracovník školy, 
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný 
vyučující daného předmětu, 
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 
stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
 
3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení 
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením,  nebo stupněm 
prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému 
zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá 
nové vysvědčení. 
 
4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
 
5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze 
závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní 
termín přezkoušení. 
 
6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 
programem. 
 
7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 
8. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může 
požádat o přezkoušení podle § 22. 

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 
1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.       
 
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je 
jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
 
3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným diagnostickým 
pozorováním žáků, sledováním jeho   výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek 
(písemné,   ústní, grafické, praktické, pohybové...), kontrolními písemnými   pracemi, analýzou 
výsledků různých činností žáků, konzultacemi s   ostatními vyučujícími a podle potřeby i 
psychologickými a   zdravotnickými pracovníky.  
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4. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé 
pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého 
klasifikačního období.   
Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. 
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po 
vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento 
způsob doporučen ve zprávě psychologa.       
 
5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a 
nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi 
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických 
činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při 
celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do elektronické žákovské 
knížky   - současně se sdělováním známek žákům.       
 
6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.    
 
7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 
dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. 
V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 
 
8. Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, 
aby mohl vždy doložit správnost celkové   klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení,   
písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání   pracovního poměru v průběhu 
klasifikačního období předá tento   klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.    
 
9. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou 
zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování 
žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 
 
10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu 
žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) 
vyučující   respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se 
znovu nepřezkušuje.       
 
11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 
Stupeň  prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná 
známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny 
rodičům.       
 
12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, 
a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.  
 
13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před 
jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové 
klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění   opravných zkoušek, na klasifikaci v 
náhradním termínu apod.       
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14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých 
předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to 
zákonní  zástupci žáka požádají.       
 
15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo 
individuálních pohovorech, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit 
na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a 
hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.       
 
16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 
bezprostředně a prokazatelným způsobem.       
 
17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo   grafických prací, vyučující tyto 
práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou 
zákonní   zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s 
odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené 
písemné práce   musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.       
 
18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména   - neklasifikují žáky ihned po jejich 
návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do   sešitů látku 
za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není nacházet 
mezery ve vědomostech   žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen probrané učivo.          
 
19. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením 
psychologických vyšetření,  která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu  
získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného 
poradce) na pedagogické radě.          
 
20. Klasifikace chování       
 
a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s 
ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento 
postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro 
klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu 
školy během klasifikačního období).     
 
b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 
opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.  

                                                                        

Pravidla chování žáků  

 
1. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických 
pracovníků, dodržuje školní řád, řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, 
ani jiných osob.       
 
2. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných 
školou. Účast na vyučování nepovinných   předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní 
družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může  vždy ke konci pololetí.       
 
3. Žák chodí do školy vhodně a čistě  upraven a oblečen.      
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4. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní 
prostory v čistotě a pořádku, chrání školní i soukromý majetek před poškozením; nosí do školy 
učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.       
 
5. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí 
vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich 
dohledem.       
 
6. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví 
škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví 
škodlivých   látek).       
 
7. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.      
 
8. Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, jeho nepřítomnost omlouvají rodiče do 3 dnů písemně 
nebo telefonicky a po návratu do školy písemně na omluvném listu v elektronické žákovské knížce. 
Informaci o uvolnění z předem známých důvodů  podávají  rodiče prostřednictvím elektronické 
žákovské knížky. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze se souhlasem 
učitele hodiny (max. na jednu hodinu) nebo se souhlasem třídního učitele (na více hodin) na základě 
písemné žádosti rodičů. Škola v odůvodněných případech může po rodičích žáka požadovat, aby 
omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením.       
 
10. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 
 
11. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na 
svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 
psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu 
a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy hlásí 
bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 
 
12. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost 
jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů po dobu pobytu ve 
škole neodkládají, pouze pokud k tomu mají vyčleněná místa k tomu určená, to jest osobní 
uzamykatelné skříňky, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do 
úschovy a zajistí jejich bezpečnost.  
 

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

1. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.Zdravotním postižením je 
pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné 
postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním 
znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k 
poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je 
rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, 
nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka 
řízení o udělení azylu na území České republiky. 
 
2. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  
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3. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 
postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a 
uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby 
získávání podkladů.       
 
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 
základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se 
hodnotí slovně. 
5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, 
které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty 
píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou 
vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony 
odpovídající jeho předpokladům.                                                                            
                                                                        
6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. 
Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.       
 
7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním 
podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a nedostatky překonávat,       
 
8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či 
nesouhlasný názor je respektován.       
 
9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho 
poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                              
 
9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 
48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. 

 

Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 

 
1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 
absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva 
ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 
 
2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do 
níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na 
konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby 
hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší 
povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku 
neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 

 

Závěrečná ustanovení 

 
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 
zaměstnanec: Mgr. Zdeňka Vítová 
O kontrolách provádí písemné záznamy 
Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: ZŠKAP/0320/2016 ze dne 18. 8. 2016. Uložení 
směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.  
Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2019 
Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické poradě dne 26. 8. 2019. 
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Projednán a schválen školskou radou dne 30. 8. 2019 
Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 2. – 6. 9. 2019,  seznámení je 
zaznamenáno v třídních knihách.  
Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v elektronické žákovské knížce, 
řád je pro ně zpřístupněn na PC v hale školy a na webových stránkách školy. 

 


