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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013    

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Blatnice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY: Blatnice 110, Blatnice 330 25  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Lenny Dianová, MBA  

KONTAKT: e-mail: lennydianova@zsblatnice.cz, web: www.zsblatnice.cz  

IČ: 60611855  

RED-IZO: 600071278  

KOORDINÁTOR TVORBY ŠVP: Mgr. Gabriela Kostová  

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Obec Blatnice  

ADRESA ZŘIZOVATELE: Blatnice 45, 330 25  

KONTAKTY: blatnice@blatnice.cz 

Blatnice 45, 33025  

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD: 1. 9. 2013  

DATUM PROJEDNÁNÍ NA ŠKOLSKÉ RADĚ: 30. 3. 2022  

DATUM PROJEDNÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ RADĚ: 26. 8. 2021  

 

 

 

 

 

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

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  

      Mgr. Lenny Dianová, MBA   
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola Blatnice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, 

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

Výuka žáků probíhá v kmenových třídách, dle potřeb v odborných učebnách. Při výuce vyučovacích 

předmětů je možné dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků 

nebo spojovat třídy. Tento způsob výuky je významný pro zvýšení efektivity práce se žáky.  

2.2 Umístění školy  

Škola je umístěna v centru obce s jedním odloučeným pracovištěm, které se také nachází v obci.  

2.3 Charakteristika žáků  

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků 

cizích státních příslušníků.  

2.4 Podmínky školy  

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

školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.  

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.  

Počet školních budov je 2 - 5 neprovázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex 

budov, pěstitelský pozemek, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbariérový přístup není zajištěn. Pro 

trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, knihovna. Žákům jsou k dispozici šatny.  

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT, tělocvična, třída na dílny. Dále škola 

poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu.  

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, dějepis, fyzika, chemie, praktické 

vyučování, tělesná výchova, zeměpis a český jazyk.  
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2.5 Vlastní hodnocení školy  

2.5.1 Oblasti autoevaluace  

Autoevaluace školy a její další evaluační činnost slouží k poskytování nezbytné zpětné vazby vedení 

školy o tom, jak se daří naplňovat stanovené vzdělávací záměry a cíle. Jsou současně  

i hodnocením kvality školy i kvality ŠVP.  

Za úroveň výchovně vzdělávacího procesu a za výsledky vzdělávání zodpovídá ředitel školy.  

Na rozdíl od stěžejní hodnotící role jednotlivých vyučujících, kteří hodnotí zejména úspěšnost žáků 

při dosahování dílčích kompetencí v průběhu vyučovací hodiny, za čtvrtletí a pololetí, úloha ředitele 

školy a jím pověřených metodických sdružení a předmětových komisí spočívá především ve 

zhodnocení úspěšnosti žáků v dosahování očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech, a to především na konci jednotlivých vzdělávacích období ŠVP.  

• vlastní testy vytvořené vedením školy ve spolupráci s dalšími školními institucemi, které 

umožní srovnání úspěšnosti ve třídě  

• úspěšnost při přijímacích řízení na střední školy  

• zjišťování hodnocení školy a zájmu a námětů rodičů formou dotazníků  

• zájem o školu při zápisu do 1. tříd  

• hodnocení a náměty ze strany školské rady  

• neformální setkání s rodičovskou veřejností  

• vlastní hodnocení a sebehodnocení jednotlivých zaměstnanců školy  

• kontrolní a hospitační činnost vedení školy  

• vzájemné hospitace mezi vyučujícími  

• úspěšnost projektů  

• hodnotící zprávy zřizovatele, ČŠI atd.  

• ohlasy stávajících a bývalých žáků školy  

Součástí každé evaluační činnosti je její vyhodnocení, které zahrnuje i vhodné další opatření,  

příp. i návrhy na další úpravu stávajícího ŠVP.  

   

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Podmínky ke vzdělání:  

obsah a průběh vzdělávání – mimo výuku (ankety pro rodiče),  

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,  

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

jazyku, rozvoj kompetencí k učení),  
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obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,  

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,  

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

sboru) ,  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi  

a zřizovatelem,  

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

žáků/dětí,  

úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,  

úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,  

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

řízení školy,  

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

řízení školy,  

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

a rozvoj lidských zdrojů,  

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

řízení   

vedení a řízení školy – oblast ekonomická 

2.5.3 Nástroje autoevaluace  

Analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, 

zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), sebehodnotící rámce (např. CAF - Common 

Assessment Framework, Model excelence apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí ) 

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností  

Autoevaluační činnosti jsou prováděny dle potřeby, také v pravidelných intervalech např. osobních 

pohovorů – 1x za rok / dva     

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi:  

místní a regionální instituce  

neziskové organizace  

obec/město  

školská rada  

školské poradenské zařízení   
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2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 
sociálními partnery  

Společné akce žáků a rodičů: konzultace rodičů s učiteli u daného předmětu, popř. i s žáky, ostatní 

slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost.  

Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, divadlo, sezónní besídky a ostatní aktivity.   

2.8 Charakteristika pedagogického sboru  

Rodinnou a příjemnou atmosféru školy vytváří obětavý, zkušený, kreativní a vstřícný pedagogický 

sbor. Výhodou naší školy je též stabilita pedagogického sboru.  

Jednotliví pedagogové zastávají také funkce výchovného poradce, asistenta pro nápravu a pomoc 

žákům se vzdělávacími problémy a funkci metodika prevence sociálně patologických jevů.  

2.9 Dlouhodobé projekty  

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, náplně učiva a podle aktuálního dění ve 

společnosti. Některé projekty jsou třídní, některé celoškolní. V průběhu školního roku jsou také 

častěji realizovány jednodenní výjezdy, které jsou vždy v přímé souvislosti k právě probíranému 

učivu. Projekty se mohou plnit dle potřeb školy. Pravidelně jsou zařazovány do výuku tyto projekty:  

Zdravé zuby  

Den dětí  

Velikonoce ve škole  

Vánoce ve škole  

Mikulášská nadílka  

Divadelní představení  

Ovoce do škol 

Mléko do škol 

Plán podpory doučování 

Ukliďme Česko 

Inovace ve vzdělávání v kontextu s digitalizací 
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Zaměření školy:  

všeobecné   

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k 
učení 

- zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických 
poznatků 
- zadáváme žákům motivační úkoly 
- požadujeme od žáků prezentaci zadaných úkolů 
- vedeme žáky k vhodné organizaci vlastní práce, k použití vhodných metod 
učení a k motivaci k celoživotnímu vzdělávání 
- umožňujeme žákům vyhledávat a následně třídit informace, které si pak 
žáci osvojí a uplatnění je v praktickém životě 
- umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a 
vyvozovat závěry 
- snažíme se u žáků vytvářet pozitivní vztah k učení a schopnost objektivně 
posoudit vlastní pokrok 
- vedeme žáky k osvojení obecně užívaných termínů a symbolů, k uvádění 
věcí do souvislostí a propojování poznatků z různých oblastí 

Kompetence k 
řešení problémů 

- vedeme žáky k vnímání různých problémových situací, ve škole i mimo ni, 
dále pak k jejich analýze a vyvození vlastního úsudku nebo k jejich řešení 
- předkládáme žákům úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých 
zdrojů, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů a 
využití praktických dovedností 
- vedeme žáky k vytrvalému hledání konečného řešení problému, i přes 
případné nezdary 
- umožňujeme žákům ověřit správnost řešení problému a uvědomit si vlastní 
pokrok 

Kompetence 
komunikativní 

- vedeme žáky k tomu, aby formulovali a vyjadřovali své myšlenky a názory a 
vyjadřovali se kultivovaně v písemném i ústním projevu 
- utváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků 
- umožňujeme žákům kultivovaně prezentovat výsledky jejich práce 
- vybízíme žáky ke kladení a správné formulaci otázek 
- vedeme žáky k naslouchání ostatním, k porozumění a vhodné reakci na 
jejich promluvy, k respektování názorů druhých, k přiměřenému zapojení do 
diskuze, k obhajování vlastních názorů na základě správné argumentace 
- umožňujeme žákům využívat komunikační a informační prostředky ke 
komunikaci s okolním světem 
- dáváme žákům prostor, aby mohli získané komunikativní dovednosti 
využívat k vytváření mezilidských vztahů 
- vyžadujeme uplatnění znalostí cizího jazyka 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence 
sociální a 
personální 

- společně s žáky formulujeme pravidla spolupráce v širším kolektivu i v 
menších skupinkách a dbáme na jejich dodržování 
- průběžně vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 
- skupinovou prací vedeme žáky k týmové spolupráci a k uvědomění si 
důležitosti vzájemné pomoci 
- organizujeme celoškolské akce k prohloubení spolupráce mezi dětmi 
různého věku a školou a veřejností 
- umožňujeme žákům, aby si vzájemně sdělovali své názory a pocity 
- vnímáme a aktivně zjišťujeme vzdělávací potřeby žáků 
- sledujeme úspěšnost jednotlivých žáků a oceňujeme jejich pokrok 
- do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny 
- výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života 
- vedeme žáky k tomu, aby nabízeli pomoc a v případě potřeby o ni i požádali 
- umožňujeme žákům vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, 
posilujeme sebedůvěru 

Kompetence 
občanské 

- vedeme žáky k respektování národní, kulturní a historické tradice 
- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel 
- reflektujeme ve výuce společenské i přírodní dění 
- vedeme žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich 
vlastních, k respektování odlišných názorů 
- vytváříme u žáků uvědomění si povinnosti postavit se násilí a bezpráví 
- klademe důraz na pochopení a respektování principů zákonů a 
společenských norem, ale také na uvědomení si svých práv a povinností 
- vedeme žáky k zodpovědnému jednání v krizových situacích, v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka, k poskytnutí pomoci dle svých možností 
- na konkrétních příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 
chování lidí 
- pořádáme akce připomínající lidové tradice (Vánoce, Velikonoce, 
Masopust) 
- vedeme žáky k pochopení environmentálních problémů, k tomu, aby se 
rozhodovali v zájmu ochrany přírody 

Kompetence 
pracovní 

- různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o 
volbě vhodného dalšího studia 
- vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů a nástrojů, k 
dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků, k adaptaci na 
změněné nebo nové pracovní podmínky 
- vyžadujeme od žáků, aby přistupovali k pracovním výsledkům nejen z 
hlediska kvality a funkčnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví a životního 
prostředí 
- vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost 
- zájmovými útvary podněcujeme u žáků zájmovou činnost a smysluplné 
využití volného času 
- umožňujeme žákům podílet se na organizaci školních akcí a projektů 
- vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků, opravy 
nedostatků a návrhy na zlepšení 
- vyžadujeme dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 
- vedeme žáky k plánování úkolů a postupů 
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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Úvod  

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných 

upravují paragrafy 16 a 17 školského zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností 

nebo k naplnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

podpůrných opatření. Těmto žákům jsou bezplatně poskytována podpůrná opatření dle paragrafu 

16 školského zákona ve znění pozdějších předpisů.  

Cílem podpory vzdělávání těchto žáků je jejich plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 

potenciálu každého žáka s ohledem na jeho osobní možnosti a schopnosti. Pravidla pro používání 

podpůrných opatření stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Před zahájením poskytování podpůrných opatření je vypracován plán pedagogické podpory žáka 

(PLPP). Ten je zpracován dle přílohy č. 3 vyhlášky 27/2016 ve znění pozdějších předpisů.  

Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů. Druhy podpůrných opatření pak odpovídají specifickým vzdělávacím potřebám žáka,  

s ohledem k jeho věku a stupni vzdělání.  

K zajištění podpůrných opatření lze používat speciální didaktické pomůcky a učebnice.  

Pro každý stupeň podpůrných opatření doporučuje školské poradenské zařízení škole úpravu 

vzdělávání žáka prostřednictvím podpůrných opatření, v různých stupních podpůrných opatření.  

Podpůrná opatření I. stupně  

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

Plán pedagogické podpory je podpůrné opatření I. stupně a slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve 

vzdělávání žáka. První stupeň podpory je plně v kompetenci školy a sestavují učitelé jednotlivých 

předmětů v kooperaci s třídním učitelem a za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou 

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

stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný 
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poradce stanoví termín přípravy PLPP a podle potřeby organizuje společné schůzky se zákonnými 

zástupci, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.  

S PLPP třídní učitel seznámí žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogy, 

podílející se na jeho plnění. Plán obsahuje podpisy všech zúčastněných osob.  

Plán pedagogické podpory bude vyhodnocen nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování 

podpůrných opatření. Bude šetřeno, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. 

Nebude-li tomu tak, bude doporučeno zákonnému zástupci žáka navštívit školské poradenské 

zařízení. Do doby ukončení vyšetření ve školském poradenském zařízení budou žákovi poskytnuta 

podpůrná opatření prvního stupně na základě PLPP.  

Podpůrná opatření II. - V. stupně  

O podpůrných opatřeních II. - V. stupně se rozhoduje ve školském poradenském zařízení, vychází se 

ze závěrů lékařů a klinických odborníků, posuzují se požadavky na úpravy v průběhu vzdělávání 

žáků.  

Kombinovat lze druh i stupeň podpory. Pro nižší stupeň podpory (který je u žáka převažující), je 

možné uplatnit i podpůrné opatření z vyššího stupně podpory.  

Specifickým podpůrným opatřením je individuální vzdělávací plán, který je sám podpůrným 

opatřením a navíc definuje další druhy podpůrných opatření.  

Individuální vzdělávací plán může mít žák od druhého stupně podpůrných opatření, pokud úpravy 

jeho vzdělávání zahrnují požadavky na úpravy obsahu.  

Pro podporu vzdělávání žáků je možné volit také podpůrné opatření, které spočívá v zajištění 

předmětu speciálně pedagogické péče, který má pomoci v zajištění reedukace (nápravy). Předměty 

speciálně pedagogické péče jsou zajišťovány speciálními pedagogy, s přednostním využitím 

disponibilních hodin.  

Podobně pedagogická intervence slouží k posílení výuky u žáků v těch oborech, kde žák selhává 

(jazyk, matematika atd.), časová dotace souží také na podporu výuky českého jazyka jako jazyka 

cizího, na podporu přípravy žáků na školu. Rozsah tohoto podpůrného opatření se vymezuje od 

1h/týdně na žáka ve druhém stupni podpůrného opatření až do 3h/týdně ve čtvrtém stupni 

podpůrných opatření.  

Podpůrná opatření zahrnují také metodickou podporu školského poradenského zařízení, která je 

stanovena v rozmezí od 2 do 3 hodin měsíčně jako intenzivní podpora školského zařízení po dobu 6 

měsíců.  
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Dále je možné také využít personální podporu pedagogickou - asistenta pedagoga, který může být 

využíván současně pro více žáků s obdobným charakterem podpory, případně pokud by počet žáků 

byl vyšší než 4 nebo 5, je možné posílit výuku přítomností dalšího pedagogického pracovníka.  

Od třetího stupně podpůrných opatření se rozšiřuje stupeň závažnosti možných problémů ve 

vzdělávání žáků, třetí stupeň podpůrných opatření zahrnuje pro skupinu žáků s lehkým mentálním 

postižením vedle definovaných úprav i úpravy výstupů ze vzdělávání žáků.  

Posiluje se také podpora žáků s potřebou posílení výuky českého jazyka, jako jazyka cizího, která je 

uplatnitelná od druhého stupně podpůrných opatření.  

Stupně podpory vymezují vzestupně rozsah možné podpory žáků rozložený do pěti stupňů. Při 

výběru stupně podpory je nezbytné se řídit pravidly, která vycházejí z nezbytné vzdělávací potřeby 

žáka a naplňují účel podpory. Nezbytným kritériem poskytovaných podpůrných opatření je i 

kritérium hospodárnosti.  

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

Individuální vzdělávací plán sestavují učitelé jednotlivých předmětů v kooperaci s třídním učitelem 

a za pomoci výchovného poradce. IVP má písemnou podobu. IVP je zpracován dle přílohy č. 2 

vyhlášky 27/2016 ve znění pozdějších předpisů.  

Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení 

např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce 

stanoví termín přípravy IVP a podle potřeby organizuje společné schůzky se zákonnými zástupci, 

pedagogy, vedením školy i žákem samotným.  

Práce na sestavení 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. 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 vedení školy. Třídní učitel poté zaznamená IVP do 

školní matriky.  

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána 

minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

stanovená v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.  
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Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň a se Střediskem výchovné 

péče Plzeň při zabezpečení péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

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

 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje 

jeho činnost. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se 

školským poradenským zařízením.  

Na Plánu pedagogické podpory a na Individuálním vzdělávacím plánu se podílí vyučující učitelé 

v koordinaci s třídním učitelem a výchovným poradcem.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

v oblasti organizace výuky:  

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

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

vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k 

zvládnutí úkolů  

v oblasti metod výuky:  

- střídání forem a činností během výuky - využívání skupinové výuky - postupný přechod k systému 

kooperativní výuky - v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká 

přestávka  

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

-zařazení předmětů speciálně pedagogické péče  

v oblasti hodnocení:  

- individuální hodnocení - možnost opravy - upřednostnění ústního zkoušení  

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazeny podle 

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory předměty speciální 

pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a 

předpokladům žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.  
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3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

Úvod:  

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných 

upravují paragrafy 16 a 17 školského zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Nadaným žákem se rozumí žák, který při plné podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou 

úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých 

nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se dle vyhlášky č. 27/2016 ve znění 

pozdějších předpisů považuje jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při 

vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností.  

Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je způsob jejich vzdělávání veden plně z 

principu nejlepšího zájmu žáka. Pro podporu jeho nadání jsou využívána podpůrná opatření podle 

individuálních vzdělávacích potřeb žáka.  

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

Plán pedagogické podpory sestavují učitelé jednotlivých předmětů v kooperaci s třídním učitelem a 

za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou 

probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů 

kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a podle 

potřeby organizuje společné schůzky se zákonnými zástupci, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným.  

S PLPP třídní učitel seznámí žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další 

pedagogické pracovníky podílející se na realizace tohoto plánu. Plán obsahuje podpisy všech osob, 

které se ním byly seznámeny.  

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

PLPP bude plán vyhodnocen, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Nebude-li 

tomu tak, bude doporučeno zákonnému zástupci žáka navštívit školské poradenské zařízení. Do 

doby ukončení vyšetření ve školském poradenském zařízení budou žákovi poskytnuta podpůrná 

opatření prvního stupně na základě PLPP.  
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Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavují učitelé jednotlivých předmětů 

v kooperaci s třídním učitelem za pomoci výchovného poradce a poradenského centra, a to 

v předmětech, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka. IVP mimořádně nadaného žáka má 

písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel se zákonnými zástupci 

mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 

vyhlášky č. 27/2016 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Práce na sestavení 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. 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 vedení školy. Třídní učitel zaznamená IVP do školní 

matriky.  

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň a se Střediskem výchovné 

péče Plzeň při zabezpečení péče o žáky nadané a mimořádně nadané.  

 

Zodpovědné osoby a jejich role:  

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje 

jeho činnost. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se 

školským poradenským zařízením.  

Na tvorbě a naplnění Individuálního vzdělávacího plánu se podílí vyučující učitelé v koordinaci 

s třídním učitelem, výchovným poradcem a poradenským centrem.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

• předčasný nástup dítěte ke školní docházce  

• vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech  

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

nebo v jiné škole  
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• obohacování vzdělávacího obsahu  

• zadávání specifických úkolů, projektů  

• příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol  

• řešení úloh, které přesahují požadavky ŠVP, problémové úlohy, hlavolamy, kvízy  

• samostatné řešení náročnějších úkolů (zajímavosti k probíranému učivu, novinky ze světa 

vědy a techniky)  

• při skupinové práci tito žáci vedou a řídí své spolužáky, pracovní skupiny  

• žáci s výtvarným nadáním se podílejí na výzdobě třídy, školy, okolí školy  

• zúčastňují se mimoškolních aktivit  

• zapojují se do reprezentace školy  

• umožňování těmto žákům porovnávání svých schopností se žáky z jiných škol  

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazeny podle 

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory předměty speciální 

pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a 

předpokladům žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.  

3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. ročník 9. ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností 
poznávání 

ČJ, M  ČJ  ČJ, AJ, 
M  

ČJ, M, 
HV  

ČJ, AJ, 
M, HV  

ČJ, AJ, 
M, Inf, 

D, F  

ČJ, AJ, 
M, HV, 
NJ, D, F  

ČJ , AJ , 
M , Inf , 

HV , D , F 
, OV , Ch  

ČJ , AJ , M 
, HV , D , 
Ch , Př , 

SvS , BchP 
, CvM  

Sebepoznání a 
sebepojetí 

ČJ  ČJS  ČJS  ČJ  ČJS  AJ , TV , 
VkZ  

NJ , TV , 
VkZ  

NJ , TV , 
OV , VkZ  

HV , NJ , 
TV , PkČ  

Seberegulace a 
sebeorganizace 

 ČJS   ČJS  HV  OV , 
PkČ , 
VkZ  

NJ , PkČ 
, VkZ  

NJ , Ch , 
VkZ  

NJ , OV  

Psychohygiena    AJ  ČJ  ČJ , HV  HV , TV 
, VkZ  

HV , TV  HV , TV , 
VkZ  

HV , TV  

Kreativita HV , 
VV , 
PČ  

HV , 
VV , 
PČ  

HV, 
VV, PČ  

ČJ, AJ, 
Inf, HV, 
VV , PČ  

Inf , HV 
, VV , 

PČ  

HV , VV 
, D  

HV , VV  HV , VV  HV , VV  

Poznávání lidí ČJ  ČJ  ČJ , AJ  ČJS   AJ , Př  NJ , D  AJ , VkZ  Z , SvS  

Mezilidské vztahy ČJ , 
ČJS  

ČJ , 
ČJS  

ČJ , 
ČJS  

ČJ , AJ , 
ČJS  

ČJ  AJ  VkZ   Ch , SvS , 
CvČJ  
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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 

Komunikace ČJ , 
ČJS  

ČJ , 
ČJS  

ČJ  ČJ, Inf, 
HV  

ČJ , AJ , 
Inf , HV  

AJ , Inf , 
TV , OV  

AJ , TV , 
Př , VkZ  

AJ , Inf , 
HV , TV , 

OV  

ČJ , AJ , HV 
, TV , CvČJ  

Kooperace a 
kompetice 

TV  TV  TV  ČJ, Inf, 
TV  

ČJ , Inf, 
TV  

ČJ , AJ , 
TV  

AJ , TV , 
Př  

TV  TV , Ch  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

M  M  M  Inf, M  Inf, M  M , TV , 
VkZ  

TV , VkZ  M , TV  M , TV , Ch 
, PkČ  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

      ČJS      Ch , BchP  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost 
a škola 

ČJ  ČJS  ČJS   AJ  OV  AJ , VkZ   AJ  

Občan, občanská 
společnost a stát 

    Inf, ČJS  Inf , 
ČJS  

Z  Z  OV , Př , 
Z  

D , Ch , 
SvS  

Formy participace 
občanů v politickém 
životě 

    AJ  ČJ   OV , Z  D   

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

   AJ     D  Z   D  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás 
zajímá 

   AJ   ČJ , AJ  AJ , Inf , 
Př  

AJ , NJ , 
D , Př  

AJ , M , 
Inf , NJ , 

Ch , Př , Z  

AJ , NJ , D , 
Ch , Př  

Objevujeme Evropu a 
svět 

   ČJS  AJ , ČJS  ČJS  ČJ , Inf , 
Z  

M , NJ , 
D , F , Z  

ČJ , M , 
Inf , Z  

Ch , Př  

Jsme Evropané       ČJS  M , F  OV  ČJ , OV , 
Z  

D  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference  ČJ , 
ČJS  

ČJ , AJ 
, ČJS  

ČJS   ČJ  NJ  Z  AJ  

Lidské vztahy ČJ  ČJS  ČJ, ČJS  ČJ, Inf, 
ČJS  

ČJ  ČJ , OV  AJ  AJ , D  AJ , D  

Etnický původ    ČJS     Z  Z  Př , Z  D , Ch  

Multikulturalita    AJ  AJ      Z  Z , SvS  

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

      AJ      OV  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy  ČJS  ČJS  ČJS  ČJS  Př , PkČ  Př , PkČ  Ch , Př  Ch , Př , Z  

Základní podmínky 
života 

ČJS  ČJS  ČJS  ČJS   D , F , Př 
, PkČ , Z  

F , Př , 
PkČ  

F , Ch , Př  F , Ch , Př , 
BchP  
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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 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

   AJ , 
ČJS  

ČJS  ČJS  M , Př , 
PkČ , Z  

M , F , 
Př , PkČ 

, Z  

F , Ch , Př 
, Z  

M , F , Ch , 
Př , Z , 
BchP , 
CvM  

Vztah člověka k 
prostředí 

ČJS  ČJS  ČJS  ČJ , AJ , 
ČJS  

ČJ , AJ , 
ČJS  

ČJ , AJ , 
Př , PkČ  

ČJ , AJ , 
OV , Př 
, PkČ  

AJ , NJ , 
Ch , Z  

Ch , Př , Z , 
BchP  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

ČJ  ČJ  ČJ , AJ   Inf  ČJ , AJ , 
Inf , PkČ 
, Z , VkZ  

PkČ , 
VkZ  

Inf , Ch , 
Př , Z  

ČJ , Ch , Př 
, PkČ  

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 

ČJ     AJ  AJ  M  M , F  M , Ch , 
Př  

F , OV , Ch  

Stavba mediálních 
sdělení 

      ČJ      SvS  

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

      ČJ      SvS  

Fungování a vliv 
médií ve společnosti 

    ČJ  ČJ   AJ  NJ , Př  AJ , NJ , 
SvS  

Tvorba mediálního 
sdělení 

    ČJ   ČJ , AJ , 
Inf , VV  

NJ , VV  Inf , NJ , 
VV  

NJ , VV  

Práce v realizačním 
týmu 

PČ  PČ  PČ  PČ  PČ  PkČ  PkČ     

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

AJ  Anglický jazyk 

BchP  Biologicko-chemická praktika 

Ch  Chemie 

ČJ  Český jazyk a literatura 

ČJS  Člověk a jeho svět 

CvČJ  Cvičení z českého jazyka a literatury 

CvM  Cvičení z matematiky 

D  Dějepis 

F  Fyzika 

HV  Hudební výchova 

Inf  Informatika 

M  Matematika 

NJ  Německý jazyk 

OV  Občanská výchova 
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Zkratka Název předmětu 

PČ  Pracovní činnosti 

PkČ  Praktické činnosti 

Př  Přírodopis 

SvS  Společensko-vědní seminář 

TV  Tělesná výchova 

VkZ  Výchova ke zdraví 

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 a 
literatura 

8+1 8+1 6+3 6+2 5+3 33+10 4+1 4+1 3+2 4+1 15+5 

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

Německý jazyk           2 2 2 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 3+2 4+1 4+1 4+1 15+5 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika      1 1 2 1  0+1  1+1 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 2 1 2 3 3 11        

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

Občanská výchova          1 1 1 1 4 

Člověk a příroda Fyzika          1+1 2 2 2 7+1 

Chemie             2 2 4 

Přírodopis          1+1 2 2 1 6+1 

Zeměpis          1+1 1 1 1 4+1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

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

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

Výchova ke zdraví          1 1 0+1  2+1 

Člověk a svět práce Praktické činnosti          1 1  1 3 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5        

Volitelné předměty 

• Společensko-vědní seminář 

• Biologicko-chemická praktika 

• Cvičení z českého jazyka a literatury 

• Cvičení z matematiky 

             0+2 0+2 

Celkem hodin 21 22 25 25 25 102+16 30 30 31 31 104+18 

    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Informatika  

Tento předmět se vyučuje ve specializované učebně.  

    

Společensko-vědní seminář  

Předmět je vyučován v 9. ročníku. Žáci si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů dva, které jsou zařazeny do jejich učebního plánu.  

    

Biologicko-chemická praktika  

Předmět je vyučován v 9. ročníku. Žáci si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů dva, které jsou zařazeny do jejich učebního plánu.  
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Cvičení z českého jazyka a literatury  

Předmět je vyučován v 9. ročníku. Žáci si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů dva, které jsou zařazeny do jejich učebního plánu.  

    

Cvičení z matematiky  

Předmět je vyučován v 9. ročníku. Žáci si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů dva, které jsou zařazeny do jejich učebního plánu.  

    

Minimální časová dotace byla posílena na 1. stupni celkově o 16 disponibilních hodin.  

Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura byla navýšena dotace o 1 hodinu v prvním a druhém ročníku, o 3 hodiny ve třetím ročníku z důvodu 

rozvoje čtenářských dovedností a psaní. Ve čtvrtém ročníku byla posílena o 2 hodiny pro fixaci jazykové výchovy. Ze stejného důvodu byly přidány 3 hodiny 

do pátého ročníku.  

Vzhledem k tomu, že osvojování cizích jazyků je důležité jak v osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění, byl přidán do prvního 

i druhého ročníku vyučovací předmět Anglický jazyk po 1 vyučovací hodině z disponibilní časové dotace, ve 3.–5. ročníku je předmět vyučován  

ve tříhodinové časové dotaci.  

Celková minimální časová dotace pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace naplňovanou vyučovacím předmětem Matematika je 20 hodin. Vzhledem 

k důležitosti a fixaci vzdělávací obsahu tohoto předmětu byla minimální časová dotace posílena o 1 hodinu v 2.–5. ročníku.  

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je vyučovaná v rámci vyučovacího předmětu Informatika, a to ve čtvrtém a pátém ročníku 

s časovou dotací po 1 hodině.  

Bývalé předměty Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda nesou společný název Člověk a jeho svět. Celková časová dotace této vzdělávací oblasti je 11 hodin.  

Vyučovací předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova jsou součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Celková časová dotace této vzdělávací oblasti 

je 12 hodin. Hudební výchova je vyučována v každém ročníku jednu vyučovací hodinu. Výtvarná výchova je v prvním, čtvrtém a pátém ročníku vyučována 

v jednohodinové časové dotaci, ve druhém a třetím ročníku ve dvouhodinové časové dotaci.  
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova patřící do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je naplňován v 10 hodinách.  

Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Celková minimální časová dotace této vzdělávací oblasti je 5 

hodin.   

Na 2. stupni byla minimální časová dotace posílena o 18 disponibilních hodin, a to v nejen v povinných, ale také ve volitelných předmětech.  

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je naplňována ve třech vyučovacích předmětech. Český jazyk a literatura byl posílen o 5 hodin, přičemž v 6., 

7. a 9. ročníku o 1 hodinu a v 8. ročníku o 2 hodiny. Učinili jsme tak z důvodu procvičování a fixace vzdělávacího obsahu. Anglickému jazyku nebyla navýšena 

disponibilní časová dotace. Od 7. do 9. ročníku je na naší škole po dvou hodinách vyučován Německý jazyk jako další cizí jazyk.  

Vyučovací předmět Matematika, patřící do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, byl posílen o 2 vyučovací hodiny v 6. ročníku a v dalších ročnících 

o 1 hodinu za účelem procvičování a upevňování náročnějšího učiva.  

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie realizovaná vyučovacím předmětem Informatika byla posílena o 1 hodinu v 8. ročníku. Vzdělávací 

oblast Člověk a společnost se skládá ze dvou vyučovacích předmětů, a to Dějepis a Občanská výchova. Dějepis byl posílen o 1 hodinu v 6. ročníku z důvodu 

náročnosti učiva.  

Další 3 hodiny z disponibilní časové dotace byly přiřazeny vzdělávací oblasti Člověk a příroda, kde je podle našeho názoru časová dotace nedostačující. 

Jedná se o posílení v 6. ročníku u vyučovacích předmětů Fyzika, Přírodopis a Zeměpis. Ve vyučovacím předmětu Chemie nebyla rozšířena výuka.  

Do vzdělávací oblasti Umění a kultura se řadí Hudební výchova a Výtvarná výchova, které nebyly posíleny z disponibilní časové dotace.  

Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví patří Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Druhému jmenovanému vyučovacím předmětu byla navýšena časová 

dotace o 1 hodinu v 8. ročníku z důvodu větší přípravy na praktický život. Časovou dotaci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, do které patří vyučovací 

předmět Praktické činnosti, jsme nerozšířili o žádnou disponibilní časovou dotaci.  
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V 9. ročníku mají žáci možnost vybrat dva předměty si z nabídky povinně volitelných předmětů. V současné době si mohou vybrat mezi čtyřmi odlišně 

zaměřenými předměty – Biologicko-chemickými praktiky, Společenskovědním seminářem, Cvičením z českého jazyka a literatury a Cvičením 

z matematiky. Na tyto volitelné předměty byly využity dvě hodiny z disponibilní časové dotace, přičemž každý ze dvou zvolených předmětů se vyučuje  

po jednu hodinu časové dotace.  
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk a literatura  

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 8 8 5 5 5 5 63 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk a literatura 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Užívání češtiny jako 
mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-
kulturní vývoj lidské společnosti. Tato vzdělávací oblast vytváří předpoklady k efektivní mezilidské 
komunikaci a je důležitou součástí osvojování poznatků v dalších oblastech lidského života. Vzdělávací 
obsah tohoto vyučovacího předmětu je komplexní, přesto jej dělíme do tří složek. Nazýváme je: 
Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. 

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

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován od první do deváté třídy s rozdílnou časovou 
dotací. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 
a vybraných očekávaných výstupů doplňujícího vzdělávacího oboru Dramatická výchova stanovených 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových 
témat. 
I. STUPEŇ 
Na 1. stupni si žáci osvojují znalosti a dovednosti související s rozvojem čtení a psaní. Na prvním stupni 
klademe důraz na čtení s porozuměním textu. Postupně si v ročnících osvojují gramatiku, skladbu vět a 
tvarosloví, nauku o stavbě slova. 
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Verbální i neverbální komunikace je rozvíjena prostřednictvím Dramatické výchovy, která je do tohoto 
vyučovacího předmětu integrována. Žáci se učí rozpoznávat a interpretovat postoje své i druhých, vhodně 
pojmenovávat dění kolem sebe a dokázali se tak orientovat ve vnímání okolního světa i sebe sama. 
Dalším způsobem naplňování cílů je pravidelné navštěvování školní knihovny, rozvoj mimočítankové četby, 
ale také práce s edukačními počítačovými programy. 
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura byla navýšena dotace o 1 hodinu v prvním a druhém 
ročníku, o 3 hodiny ve třetím ročníku, a to z důvodu rozvoje čtení a psaní. Ve čtvrtém ročníku  byla 
posílena o 2 hodiny pro fixaci jazykové výchovy. Ze stejného důvodu byly přidány 3 hodiny do pátého 
ročníku. Český jazyk a literatura je vyučován v prvním až třetím ročníku 9 hodin týdně, ve čtvrtém a pátém 
8 hodin týdně. 
II. STUPEŇ 
Na 2. stupni si žáci rozšiřují a prohlubují znalosti a dovednosti získané na 1. stupni. A to v oblastech 
tvarosloví, větné skladby, slovní zásoby, nauky o tvoření a významu slov, zvukové stránky jazyka a 
obecných výkladů o jazyce. Dále jsou také upevňovány pravopisné dovednosti. Na 2. stupni je hlavním 
cílem rozvoj jednoznačného, kultivovaného a srozumitelného psaného i mluveného vyjadřování, a to 
včetně osvojování nástrojů komunikace neverbální. Výuka taktéž směřuje k vývoji logického myšlení, 
prohlubování obecných intelektových dovedností a aplikaci různorodých myšlenkových operací. Zároveň je 
výuka zaměřena na čtenářskou gramotnost a je v ní integrovaná Dramatická výchova. Osvojené dovednosti 
a znalosti získané v nižších ročnících vyučovacího předmětu jsou na vyšší úrovni aplikovány v ročnících 
následujících, a to ve všech třech složkách Českého jazyka a literatury. 
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je od 6. do 9. třídy je vyučován pět hodin týdně, hodinová 
dotace zde byla navýšena v šestém, sedmém a devátém ročníku o jednu hodinu týdně, v osmém o dvě 
hodiny týdně z disponibilní časové dotace. 

Integrace předmětů • Dramatická výchova 

• Český jazyk a literatura 

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

Kompetence k učení: 
I. STUPEŇ 
* - prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektronických textů 
vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu 
* - motivuje žáky, aby si vedli portfolio četby, tím sledovali pokrok ve svém čtenářství a rozvíjeli svůj 
pozitivní vztah k literatuře 
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* - využívá práci s chybou v různých jazykových projevech k tomu, aby si žáci lépe uvědomili, na co se mají 
při učení zaměřit 
* - vnímání jazyka jako nezbytného nástroje pro celoživotní vzdělávání 
* - vyjádření pocitů, názorů, myšlenek žáků 
II. STUPEŇ 
- výběr a využití vhodných způsobů, metod a strategií pro efektivní učení, plánování a řízení vlastního učení 
- vyhledávání a třídění informací 
- operace s obecně užívanými termíny, znaky, symboly 
- zadáváním vhodných úkolů rozvíjí tvořivé schopnosti žáků a motivuje je k vlastní literární tvorbě 
- budování pozitivního vztahu k učení 

Kompetence k řešení problémů: 
I. STUPEŇ 
- samostatné odvozování pravidel, kterými se řídí probírané mluvnické jevy 
- hledání chyb v textu a odůvodňování správného řešení 
II. STUPEŇ 
- zadávání vhodných mluvnických cvičení a literárních textů vede žáky k pochopení problému a vede jej k 
jeho řešení 
- umožňuje vyhledávání informací z různých zdrojů a tím k hledání vhodných řešení problému 
- na základě četby textu podněcuje kritické myšlení 

Kompetence komunikativní: 
I. STUPEŇ 
- rozšiřování slovní zásoby žáků pomocí literárního i gramatického učiva 
- rozvoj a upevňování správné, srozumitelné stavby větných celků 
- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů 
II. STUPEŇ 
- navozením různých komunikačních situací umožňuje žákům praktické využití osvojených komunikačních 
dovedností 
- zařazuje do výuky tematicky vymezené diskuse, v nichž mají žáci možnost uplatnit vlastní názory, vhodně 
argumentovat, korigovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných 
- pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků 
- porozumí různým typům textů a záznamů 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

29 

Název předmětu Český jazyk a literatura 

- na zadané téma vhodně formuluje myšlenky a názory v ústním i písemném projevu 
- vede žáky ke správné formulaci obsahu sdělení 

 
Kompetence sociální a personální: 
I. STUPEŇ 
- diskuse v malých skupinách i v rámci celé třídy 
- získávání sebedůvěry při veřejném vystupování a uplatňování jazykových dovedností jako prostředku 
prosazení sebe sama 
II. STUPEŇ 
- společně s žáky formuluje pravidla spolupráce v širším kolektivu i v menších skupinkách a dbá na jejich 
dodržování 
- skupinovou prací vede žáky k týmové spolupráci a k uvědomění si důležitosti vzájemné pomoci 
- využívá zobrazení situací z každodenního života a zachycení vztahů mezi lidmi, například formou 
dramatizace 

Kompetence občanské: 
I. STUPEŇ 
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho využívání pro rozvoj osobního i kulturního 
bohatství 
II. STUPEŇ 
- seznamuje žáky s našimi literárními památkami i současnou literární tvorbou a učí je textům správně 
porozumět a respektovat kulturní dědictví 
- podporuje u žáků vlastní tvorbu a aktivní zapojení do školního média a kulturního dění obecně 

Kompetence pracovní: 
I. STUPEŇ 
- dodržování pravidel psychohygieny při čtení a psaní 
- aktivní příprava a udržování učebního prostoru 
II. STUPEŇ 
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví a hygienických pravidel pro čtení a psaní 
- pomáhá žákům k účelné organizaci učebního prostoru a udržování systému a pořádku v něm 
- podle ukázek a návodů vede žáky k využívání teoretických poznatků v běžné praxi 

Způsob hodnocení žáků • Písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení,… 
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• Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly 

• Modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy,… 

• Projektové a skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 

    

Český jazyk a literatura 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

čte nahlas s porozuměním textu přeiměřeného rozsahu 
a náročnosti 

ČTENÍ  
Praktické čtení, správná technika čtení, plynulé čtení, 
pozorné čtení, znalost orientačních prvků v textu 

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

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev ČTENÍ  
Praktické čtení, správná technika čtení, plynulé čtení, 
pozorné čtení, znalost orientačních prvků v textu 

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

porozumí písemným i mluveným pokynům přiměřené 
náročnosti 

NASLOUCHÁNÍ  
Praktické naslouchání, čtení 

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

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru MLUVENÝ PROJEV  
Vedení dialogu, pozdrav, oslovení, prosba 

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

zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním HYGIENICKÉ NÁVYKY  
Správné sezení, držení psacího náčiní 

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

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev 

TECHNIKA PSANÍ  
Tvary písmen, číslic, spojování 
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ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

pečlivě vyslovuje Správné dýchání, tvoření hlasu, výslovnost 

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

správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Správné dýchání, tvoření hlasu, výslovnost 

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh 

Vypravování známých pohádek 

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, čte slova 
po hláskách, rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA  
Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 
souhlásek, souhláskových skupin, tempo, intonace, 
přízvuk 

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

porovnává význam slov SLOVNÍ ZÁSOBA  
Slova a pojmy, význam slova, významové okruhy 

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

používá správné gramatické tvary TVAROSLOVÍ  
Tvary slov 

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

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

PRÁCE S TEXTEM A ČTENÍ  
Poslech, přednes, dramatizace, ilustrace, reprodukce, 
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka 

DV-3-1-01 zvládá základy správného tvoření dechu, 
hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže 
hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a 
rozpoznávat je v chování druhých 

zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, 
artikulace; dokáže hlasem a pohybem vyjádřit základní 
emoce 

Psychosomatické dovednosti  
Dramatická situace, příběh 

DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá 
pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a 
přirozeně v nich jedná 

rozlišuje herní a reálnou situaci Psychosomatické dovednosti  
Dramatická situace, příběh 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

    

Český jazyk a literatura 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti 

PRAKTICKÉ ČTENÍ  
Technika čtení, čtení pozorné, plynulé, orientační 
prvky v textu, čtení vyhledávací 

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

rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti 

Praktické naslouchání, čtení 

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

respektuje pravidla rozhovoru KOMUNIKAČNÍ ŽÁNRY  
Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zahájení a 
ukončení dialogu 

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

pečlivě vyslovuje Dýchání, tvoření hlasu, výslovnost 

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

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 

Dýchání, tvoření hlasu, výslovnost 

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

volí vhodné verbální a nonverbální prostředky v 
běžných školních situacích 

Zdvořilé vystupování 

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

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev LITERÁRNÍ ŽÁNRY  
Vypravování, popis předmětu, zvířete, obrázku 
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Český jazyk a literatura 2. ročník  

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh 

LITERÁRNÍ ŽÁNRY  
Vypravování, popis předmětu, zvířete, obrázku 

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

zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním HYGIENICKÉ NÁVYKY  
Správné sezení, držení psacího náčiní, technika psaní, 
úhlednost, čitelnost 

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

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena a slabiky 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA TEXTU  
Adresa, přání, pozdrav z prázdnin 

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

kontroluje vlastní písemný projev FORMÁLNÍ ÚPRAVA TEXTU  
Adresa, přání, pozdrav z prázdnin 

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

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení FORMÁLNÍ ÚPRAVA TEXTU  
Adresa, přání, pozdrav z prázdnin 

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, rozlišuje 
dlouhé a krátké samohlásky 

Abeceda 

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

porovnává významy slov, slova stejného a opačného 
významu, slova nadřazená, podřazená 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV  
Slova a pojmy, antonyma, synonyma, význam slov, 
významové okruhy 

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

porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - 
děj, osoba, věc, zvíře, okolnost, vlastnost 

TVAROSLOVÍ  
Úvod do slovních druhů 

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

užívá správné gramatické tvary STAVBA SLOV  
Správné tvary slov 

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

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami 

STAVBA  
Věta jednoduchá, souvětí, spojky 

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 a volí 
vhodné zvukové prostředky 

Věta oznamovací, rozkazovací, tázací a přací, intonace 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých 
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách 
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, 

odůvodňuje a píše správně i/y, í/ý po měkkých a tvrdých 
souhláskách, píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě a u/ú, ů, 

PRAVOPIS  
Měkké a tvrdé souhlásky, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, 
mě, pravopis u/ú, ů,psaní velkých písmen 
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Český jazyk a literatura 2. ročník  

mě – mimo morfologický šev; velká písmena na 
začátku věty a v typických případech vlastních jmen 
osob, zvířat a místních pojmenování 

píše správně velká písmena na začátku vět, ve vlastních 
jménech osob, zvířat a místních pojmenování 

 odůvodňuje a píše správně párové souhlásky uprostřed 
a na konci slova  

Párové souhlásky 

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

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM  
Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce, 
dramatizace, ilustrace.  
Hádanka, báseň, pohádka, krátké příběhy, kniha, 
čtenář, školní knihovna 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje své pocity z přečteného textu TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM  
Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce, 
dramatizace, ilustrace.  
Hádanka, báseň, pohádka, krátké příběhy, kniha, 
čtenář, školní knihovna 

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

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM  
Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce, 
dramatizace, ilustrace.  
Hádanka, báseň, pohádka, krátké příběhy, kniha, 
čtenář, školní knihovna 

DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá 
pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a 
přirozeně v nich jedná 

přijímá pravidla hry; vstupuje do jednotlivých rolí HERNÍ DOVEDNOSTI  
Vstup do role 

DV-3-1-03 zkoumá témata a konflikty na základě 
vlastního jednání 

zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání Náměty a témata v dramatických situacích 

DV-3-1-05 reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z 
dramatického díla (divadelního, filmového, 
televizního, rozhlasového) 

reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického 
díla 

Náměty a témata v dramatických situacích 

Nepřiřazené učivo 

    ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVKY DRAMATU  
Situace, postava, konflikt  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

    

Český jazyk a literatura 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti 

PRAKTICKÉ ČTENÍ  
Technika čtení, čtení pozorné, plynulé, čtení jako zdroj 
informací, čtení vyhledávací, klíčová slova 

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

rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti 

ČTENÍ, PRAKTICKÉ NASLOUCHÁNÍ  
Zdvořilost, vyjádření kontaktu s partnerem, 
naslouchání věcné (pozorné, aktivní-reakce) 

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

respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Zpráva, oznámení, základní komunikační pravidla - 
střídání role mluvčího a posluchače 

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

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou a nedbalou 
výslovnost 

HYGIENICKÉ NÁVYKY MLUVNICKÉHO PROJEVU 
Dýchání, tvoření hlasu, výslovnost 

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

volí vhodné verbální a nonverbální prostředky v 
běžných školních i mimoškolních situacích 

Zdvořilé vystupování 

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

zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním HYGIENICKÉ NÁVYKY PÍSEMNÉHO PROJEVU  
Správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, 
úhledný, čitelný, přehledný písemný projev, dopis 
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ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči 

volí vhodné tempo řeči HYGIENICKÉ NÁVYKY MLUVNICKÉHO PROJEVU 
Dýchání, tvoření hlasu, výslovnost 

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

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena a slabiky, kontroluje vlastní písemný projev 

HYGIENICKÉ NÁVYKY PÍSEMNÉHO PROJEVU  
Správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, 
úhledný, čitelný, přehledný písemný projev, dopis 

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

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev LITERÁRNÍ ŽÁNR  
Vypravování podle osnovy, popis předmětu a 
jednoduchého pracovního postupu 

 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení  PRÁCE S TEXTEM  
Reprodukce jednoduchého textu 

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

porovnává významy slov, slova příbuzná TVAROSLOVÍ  
Stavba slova, slova příbuzná (kořen, část předponová 
a příponová) 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Slovní druhy, úvod do mluvnických kategorií u 
podstatných jmen a sloves 

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

užívá správné gramatické tvary nejen podstatných 
jmen, ale i přídavných jmen a sloves 

Tvary slov 

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

spojuje věty do jednodušších souvětí nejen spojkami, 
ale i jinými spojovacími výrazy 

SKLADBA  
Věta jednoduchá, souvětí 

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

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a volí 
vhodné zvukové i jazykové prostředky 

Věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, zvolací 

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 i/y, í/ý po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných slovech 

PRAVOPIS  
Vyjmenovaná slova 

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

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM  
Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného, dramatizace, ilustrace 
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ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje své pocity z přečteného textu Zážitkové čtení, naslouchání 

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

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 
pohádku od ostatních vyprávění 

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY  
Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
krátké příběhy, bajka, povídka, spisovatel, básník, 
čtenář 

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

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele 
a svých schopností 

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY  
Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
krátké příběhy, bajka, povídka, spisovatel, básník, 
čtenář 

DV-3-1-04 spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní 
situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje 
prezentace ostatních 

spolupracuje ve skupině na jevištní tvorbě; prezentuje ji 
před spolužáky 

SOCIÁLNĚ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI  
Spolupráce, komunikace v běžných životních situacích 

Dramatická situace, příběh 

DV-3-1-05 reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z 
dramatického díla (divadelního, filmového, 
televizního, rozhlasového) 

reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického 
díla (divadelního, filmového) 

Dramatická situace, příběh 

Nepřiřazené učivo 

    ZÁKLADNÍ DIVADELNÍ DRUHY Činohra, zpěvohra, 
loutkové divadlo  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Český jazyk a literatura 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 

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

porovnává významy slov - stejný nebo podobný 
význam, slova vícevýznamová 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVORBA SLOV  
Slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, antonyma, synonyma 

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

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou 
a koncovku 

Stavba slova 

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

určuje slovní druhy plnovýznamových slov, užívá je v 
gramaticky správných tvarech 

TVAROSLOVÍ  
Slovní druhy, tvary slov, slova spisovná a nespisovná, 
mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves 

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

vyhledává základní skladební dvojice a v neúplné 
základní skladební dvojici označuje základ věty 

Základní skladební dvojice 

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

odlišuje větu jednoduchou a souvětí Věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy 

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

píše správně i/y,í/ý po obojetných souhláskách PRAVOPIS  
Psaní vyjmenovaných slov a slov příbuzných 

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

zvládá základní příklady morfologického a syntaktického 
pravopisu 

Základy morfologického (koncovky podstatných jmen) 
a syntaktického (shoda přísudku s podmětem) 
pravopisu 

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

rozlišuje slova spisovná a nespisovná TVAROSLOVÍ  
Slovní druhy, tvary slov, slova spisovná a nespisovná, 
mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves 

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

používá vhodné spojovací výrazy Věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy 

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

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas 

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

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk 

Čtení jako zdroj informací 

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

posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení Věcné čtení 
 

 

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

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta 

VYJADŘOVÁNÍ ZÁVISLÉ NA SITUACI  
Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, poděkování, 
vypravování, zpráva 

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

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku 

MLUVENÝ PROJEV  
Oslovení, zahájení a ukončení dialogu; střídání rolí 
mluvčího a posluchače; zdvořilé vystupování 

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

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle 
svého komunikačního záměru 

ZÁKLADY TECHNICKY MLUVNÍHO PROJEVU  
Mluvení, tvoření hlasu, výslovnost 

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

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně 
ji využívá 

ZÁKLADY TECHNICKY MLUVNÍHO PROJEVU  
Mluvení, tvoření hlasu, výslovnost 

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

píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ NÁVYKY  
Technika psaní, omluvenka, vzkaz, vypravování, 
jednoduché tiskopisy 

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

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Zážitkové čtení 

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

volně reprodukuje text podle svých schopností Volná reprodukce slyšeného nebo přečteného textu, 
dramatizace 

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

rozlišuje různé typy uměleckých textů LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY  
Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
bajka, povídka spisovatel, básník, kniha, čtenář 
divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, 
přirovnání 

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

při jednoduchém rozboru literárních textů používá 
elementární literární pojmy 

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY  
Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
bajka, povídka spisovatel, básník, kniha, čtenář 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

40 

Český jazyk a literatura 4. ročník  

divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, 
přirovnání 

DV-5-1-01 propojuje somatické dovednosti a 
kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a 
emocí vlastních i určité postavy 

propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za 
účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i 
určité postavy 

PSYCHOSOMATICKÉ DOVEDNOSTI  
Verbální a neverbální komunikace 
 
 

 

DV-5-1-04 pracuje ve skupině na vytvoření menšího 
inscenačního tvaru a využívá přitom různých 
výrazových prostředků 

pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního 
tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků 

INSCENAČNÍ PROSTŘEDKY A POSTUPY  
Jevištní tvar na základě improvizované situace a 
minipříběhu; přednes 

DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a 
příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá 
se důsledky jednání postav 

rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; 
nahlíží na ně z pozic různých postav 

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVKY DRAMATU Situace, 
postava, konflikt 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Český jazyk a literatura 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-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová 

pozná významy slov - stejný nebo podobný význam, 
slova vícevýznamová 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV  
Slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma 

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

rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou, 
koncovku 

Stavba slova 

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

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 
projevu 

TVAROSLOVÍ  
Slovní druhy, tvary slov, mluvnické kategorie u 
podstatných jmen a sloves 

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

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 
skladební dvojici označuje základ věty 

Základní skladební dvojice 

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

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní 
větu jednoduchou na souvětí 

Věta jednoduchá a souvětí 

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

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 
projevu je obměňuje 

Věta jednoduchá a souvětí 

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

píše správně i/y, í/ý po obojetných souhláskách PRAVOPIS  
Psaní vyjmenovaných a příbuzných slov 

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

zvládá základní příklady morfologického a syntaktického 
pravopisu 

Základy morfologického (koncovky podstatných jmen 
a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a 
syntaktického (shoda přísudku s podmětem) 
pravopisu 

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

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas 

Praktické čtení 
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

 

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

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 

Čtení jako zdroj informací 

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

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Věcné čtení 

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

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si podstatná fakta 

VYJADŘOVÁNÍ ZÁVISLÉ NA KOMUNIKAČNÍ SITUACI 
Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, dialog na základě 
obrazového materiálu 

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

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku 

Oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, 
mimojazykové prostředky (mimika, gesta) 

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

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě Reklama 

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

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle 
svého komunikačního záměru 

ZÁKLADY TECHNIKY MLUVENÉHO PROJEVU  
Dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, mluvení 

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

píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ NÁVYKY, TECHNIKA PSANÍ 
Žánry: omluvenka, vzkaz, jednoduché tiskopisy 
(přihláška, dotazník) 

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

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

Vypravování 

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

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Zážitkové čtení a naslouchání 

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

volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří 
vlastní literární text na dané téma 

Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu - 
dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

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, režisér verš, rým, 
přirovnání 
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ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy 

při jednoduchém rozboru literárních textů používá 
elementární pojmy 

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY  
Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
bajka, povídka spisovatel, básník, kniha, čtenář 
divadelní představení, herec, režisér verš, rým, 
přirovnání 

DV-5-1-05 prezentuje inscenační tvar před spolužáky a 
na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele 
na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace 
svých spolužáků 

prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě 
sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále 
pracuje 

SOCIÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI  
Prezentace, reflexe a hodnocení 

DV-5-1-02 pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; 
dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a 
přesvědčivě jednat 

sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků Komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe 

DV-5-1-06 reflektuje svůj zážitek z dramatického díla; 
rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní 
divadelní druhy 

reflektuje svůj zážitek z dramatického díla; rozlišuje na 
základě vlastních zkušeností základní divadelní druhy 

SOUČASNÁ DRAMATICKÁ UMĚNÍ A MÉDIA  
Divadelní, filmová, televizní, rozhlasová a 
multimediální tvorba 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 
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Český jazyk a literatura 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

Jazykověda a její složky 

Rozvrstvení národního jazyka 

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

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Zvuková stránka jazyka 

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 

TVAROSLOVÍ  
1. Slovní druhy 2. Podstatná jména 3. Přídavná jména 
4. Zájmena 5. Číslovky 6. Slovesa 

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

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný a morfologický 

TVAROSLOVÍ  
1. Slovní druhy 2. Podstatná jména 3. Přídavná jména 
4. Zájmena 5. Číslovky 6. Slovesa 

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

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

SEZNÁMENÍ S JAZYKOVÝMI PŘÍRUČKAMI  
Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny 
pro školu a veřejnost, Stručná mluvnice česká 

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 

VYPLŇOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH TISKOPISŮ  
Poukázky  
Podací lístek  
JEDNODUCHÉ KOMUNIKAČNÍ ŽÁNRY  
Vzkaz 
Inzerát  
Objednávka  
Zpráva, oznámení  
Sms 

Popis 

Výtah a výpisky 
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Vypravování - mluvený i písemný projev 

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

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

Dopis - osobní, úřední 

Popis 

Výtah a výpisky 

Vypravování - mluvený i písemný projev 

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

vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

Výtah a výpisky 

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

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

VYPLŇOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH TISKOPISŮ  
Poukázky  
Podací lístek  
JEDNODUCHÉ KOMUNIKAČNÍ ŽÁNRY  
Vzkaz, inzerát, objednávka, zpráva, oznámení, SMS 

Dopis - osobní, úřední 

Popis 

Výtah a výpisky 

Vypravování - mluvený i písemný projev 

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 

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 

Dopis - osobní, úřední 

Popis 

Výtah a výpisky 

Vypravování - mluvený i písemný projev 

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

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

Dopis - osobní, úřední 

Popis 

Výtah a výpisky 

Vypravování - mluvený i písemný projev 

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 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍHO DÍLA  
Lyrika, epika, drama  
Rozlišení prózy a poezie  
Bajky  
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Pohádky  
Balady a romance  
Příběhy z dávných dob  
Pověsti  
Báje  
Kroniky  
Literatura s fantazijními prvky  
Poezie  
Literatura s přírodními motivy  
Příběhy o dětech a pro děti  
Divadlo  
Film  
Komiks  
Knihovny 

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 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍHO DÍLA  
Lyrika, epika, drama Rozlišení prózy a poezie Bajky 
Pohádky Balady a romance Příběhy z dávných dob 
Pověsti Báje Kroniky Literatura s fantazijními prvky 
Poezie Literatura s přírodními motivy Příběhy o dětech 
a pro děti Divadlo Film Komiks Knihovny 

DV-9-1-01 uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový 
projev, dodržuje základy hlasové hygieny a správného 
držení těla 

uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, 
dodržuje základy hlasové hygieny a správnost držení 
těla 

Herní dovednosti - Vstup do role, jevištní postava 

Dramatická situace, příběh 

DV-9-1-02 propojuje somatické dovednosti při 
verbálním a neverbálním vyjádření, na příkladech 
doloží souvislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i 
druhých 

propojuje somatické dovednosti při verbálním a 
neverbálním vyjádření, na příkladech doloží souvislosti 
mezi prožitkem a jednáním u sebe i druhých 

Psychosomatické dovednosti - práce s dechem, 
verbální a neverbální komunikace 

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 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍHO DÍLA  
Lyrika, epika, drama Rozlišení prózy a poezie Bajky 
Pohádky Balady a romance Příběhy z dávných dob 
Pověsti Báje Kroniky Literatura s fantazijními prvky 
Poezie Literatura s přírodními motivy Příběhy o dětech 
a pro děti Divadlo Film Komiks Knihovny 
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Český jazyk a literatura 6. ročník  

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 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍHO DÍLA Lyrika, epika, 
drama Rozlišení prózy a poezie Bajky Pohádky Balady 
a romance Příběhy z dávných dob Pověsti Báje Kroniky 
Literatura s fantazijními prvky Poezie Literatura s 
přírodními motivy Příběhy o dětech a pro děti Divadlo 
Film Komiks Knihovny 

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 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍHO DÍLA Lyrika, epika, 
drama Rozlišení prózy a poezie Bajky Pohádky Balady 
a romance Příběhy z dávných dob Pověsti Báje Kroniky 
Literatura s fantazijními prvky Poezie Literatura s 
přírodními motivy Příběhy o dětech a pro děti Divadlo 
Film Komiks Knihovny 

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 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍHO DÍLA Lyrika, epika, 
drama Rozlišení prózy a poezie Bajky Pohádky Balady 
a romance Příběhy z dávných dob Pověsti Báje Kroniky 
Literatura s fantazijními prvky Poezie Literatura s 
přírodními motivy Příběhy o dětech a pro děti Divadlo 
Film Komiks Knihovny 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 
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Český jazyk a literatura 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí 

SKLADBA  
1. Větné členy  
2. Věta jednoduchá  
3. Souvětí  
4. Druhy vedlejších vět  
5. Druhy vět podle postoje mluvčího  
6. Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty  
7. Přístavek  
8. Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta 
neúplná 

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

v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 

SKLADBA  
1. Větné členy  
2. Věta jednoduchá  
3. Souvětí  
4. Druhy vedlejších vět  
5. Druhy vět podle postoje mluvčího  
6. Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty  
7. Přístavek  
8. Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta 
neúplná 

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, 
zvláště ve frazémech 

NAUKA O VÝZNAMU SLOV  
1. Význam slova  
2. Slova jednoznačná a mnohoznačná  
3. Sousloví, rčení  
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Český jazyk a literatura 7. ročník  

4. Synonyma, homonyma, antonyma  
5. Slova citově zabarvená  
6. Odborné názvy 

NAUKA O TVOŘENÍ SLOV  
1. Slovní zásoba a její obohacování  
2. Způsoby tvoření slov 

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 

TVAROSLOVÍ  
1. Opakování tvarosloví  
2. Slovesný rod  
3. Neohebné slovní druhy 

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 

Popis  
Charakteristika  
Líčení  
Výtah  
Žádost  
Životopis  
Vypravování  
Mluvený i písemný projev 

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

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

Popis  
Charakteristika  
Líčení  
Výtah  
Žádost  
Životopis  
Vypravování  
Mluvený i písemný projev 

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

vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

Popis  
Charakteristika  
Líčení  
Výtah  
Žádost  
Životopis  
Vypravování  
Mluvený i písemný projev 
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Český jazyk a literatura 7. ročník  

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

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

Popis  
Charakteristika  
Líčení  
Výtah  
Žádost  
Životopis  
Vypravování  
Mluvený i písemný projev 

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 

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 

Popis  
Charakteristika  
Líčení  
Výtah  
Žádost  
Životopis  
Vypravování  
Mluvený i písemný projev 

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

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační 
záměr partnera v hovoru 

Popis  
Charakteristika  
Líčení  
Výtah  
Žádost  
Životopis  
Vypravování  
Mluvený i písemný projev 

DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a 
pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si 
analogie mezi fiktivní situací a realitou 

prozkoumává témata z více úhlů pohledu a 
pojmenovává hlavní témata a konflikt 

Popis  
Charakteristika  
Líčení  
Výtah  
Žádost  
Životopis  
Vypravování  
Mluvený i písemný projev 
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Český jazyk a literatura 7. ročník  

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 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍCH ŽÁNRŮ  
Bajky  
Příběhy z dávných dob - báje, pověsti, letopisy, 
legendy, kroniky  
Literatura a naše vlast  
Literatura s přírodními motivy  
Příběhy psané životem  
Literatura s fantazijními prvky  
Poezie  
Humor v literatuře  
Film  
Divadlo 

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 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍCH ŽÁNRŮ Bajky Příběhy 
z dávných dob - báje, pověsti, letopisy, legendy, 
kroniky Literatura a naše vlast Literatura s přírodními 
motivy Příběhy psané životem Literatura s fantazijními 
prvky Poezie Humor v literatuře Film Divadlo 

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 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍCH ŽÁNRŮ Bajky Příběhy 
z dávných dob - báje, pověsti, letopisy, legendy, 
kroniky Literatura a naše vlast Literatura s přírodními 
motivy Příběhy psané životem Literatura s fantazijními 
prvky Poezie Humor v literatuře Film Divadlo 

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 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍCH ŽÁNRŮ Bajky Příběhy 
z dávných dob - báje, pověsti, letopisy, legendy, 
kroniky Literatura a naše vlast Literatura s přírodními 
motivy Příběhy psané životem Literatura s fantazijními 
prvky Poezie Humor v literatuře Film Divadlo 

DV-9-1-01 uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový 
projev, dodržuje základy hlasové hygieny a správného 
držení těla 

uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, 
dodržuje zásady hlasové hygieny 

Psychosomatické dovednosti  
Dramatická situace  
Začátky inscenační tvorby  
Náměty a témata v dramatických situacích 

DV-9-1-03 rozvíjí, variuje a opakuje herní situace 
(samostatně, s partnerem, ve skupině), přijímá herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí 

rozvíjí, variuje a opakuje herní situace, přijímá herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí 

Psychosomatické dovednosti  
Dramatická situace  
Začátky inscenační tvorby  
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Český jazyk a literatura 7. ročník  

Náměty a témata v dramatických situacích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

 

Český jazyk a literatura 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov 

Tvoření slov 

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 

SLOVA PŘEJATÁ  
1. Pravopis, výslovnost přejatých slov  
2. Skloňování obecných jmen přejatých a cizích 
vlastních jmen 

TVAROSLOVÍ  
1. Opakování  
2. Slovesný vid 

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

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova SLOVA PŘEJATÁ  
1. Pravopis, výslovnost přejatých slov  
2. Skloňování obecných jmen přejatých a cizích 
vlastních jmen 
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Český jazyk a literatura 8. ročník  

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

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný a morfologický 

PRAVOPIS  
1. Lexikální, slovotvorný, morfologický  
2. Velká písmena 

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

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí 

SKLADBA  
1. Významové poměry mezi větami a větnými členy  
2. Interpunkce v souvětí 

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

v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v 
souvětí 

SKLADBA  
1. Významové poměry mezi větami a větnými členy  
2. Interpunkce v souvětí 

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 

OBECNÉ VÝKLADY O ČESKÉM JAZYCE  
1. Slovanské jazyky  
2. Útvary českého jazyka 

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 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  
Výtah, charakteristika literární postavy, výklad, líčení, 
úvaha, mluvený i písemný projev 

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

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

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  
Výtah, charakteristika literární postavy, výklad, líčení, 
úvaha, mluvený i písemný projev 

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

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 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Výtah 
Charakteristika literární postavy, výklad, líčení, úvaha, 
mluvený i písemný projev 

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

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

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Výtah 
Charakteristika literární postavy, výklad, líčení, úvaha, 
mluvený i písemný projev 

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 

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 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Výtah 
Charakteristika literární postavy, výklad, líčení, úvaha, 
mluvený i písemný projev 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo 
porovnáním s dostupnými informačními zdroji 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Výtah 
Charakteristika literární postavy, výklad, líčení, úvaha, 
mluvený i písemný projev 
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Český jazyk a literatura 8. ročník  

otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

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

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

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍCH ŽÁNRŮ  
Hrdinové dávných dob  
Literatura a naše vlast  
Cestopisy  
Literatura s přírodními motivy 

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 

Divadlo (scénář)  
Literatura s válečnou tématikou  
Milostná poezie Humor v literatuře 

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

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 
doloží argumenty 

Písňové texty 

Film 

DV-9-1-03 rozvíjí, variuje a opakuje herní situace 
(samostatně, s partnerem, ve skupině), přijímá herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí 

rozvíjí, variuje a opakuje herní situace, přijímá herní 
pravidla a rozvíjí je 

Herní dovednosti - strukturace herní a jevištní situace 

DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a 
pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si 
analogie mezi fiktivní situací a realitou 

prozkoumá témata z více úhlů pohledu a pojmenovává 
hlavní témata a konflikt, uvědomuje si analogii mezi 
fiktivní situací a realitou 

Film 

DV-9-1-05 přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě 
jako ke společnému tvůrčímu procesu, ve kterém 
přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za 
společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku 

přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke 
společnému tvůrčímu procesu, kde přijímá své úkoly, 
přijímá zodpovědnost za společnou práci 

INSCENAČNÍ TVORBA  
Dramaturgie  
Režie  
Herecká práce  
Scénografie 

DV-9-1-06 rozpozná ve vlastní dramatické práci i v 
dramatickém díle základní prvky dramatu; pozná 
základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich 
hlavní znaky; kriticky hodnotí dramatická díla i 
současnou mediální tvorbu 

rozpoznává dramatické žánry ZÁKLADNÍ DRAMATICKÉ ŽÁNRY  
Komedie, tragédie, drama  
Významné osobnosti české a světové dramatické 
výchovy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 
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Český jazyk a literatura 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

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

SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA  
1. Slovo a sousloví 2. Rozvoj slovní zásoby 3. 
Významové vztahy mezi slovy 4. Rozvrstvení slovní 
zásoby 

Tvoření slov 

Stavba slova 

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 

TVAROSLOVÍ  
1. Slovní druhy 2. Podstatná jména 3. Přídavná jména 
4. Zájmena 5. Číslovky 6. Slovesa - přechodníky 7. 
Neohebné slovní druhy 

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

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí 

SKLADBA  
1. Věty podle postoje mluvčího 2. Věty dvojčlenné, 
jednočlenné, větné ekvivalenty 3. Věta jednoduchá, 
větné členy 4. Souvětí - věta hlavní, vedlejší, souvětí 
souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět, významové 
poměry mezi souřadně spojenými větami 5. Řeč přímá 
a nepřímá 6. Samostatný větný člen, vsuvka, věta 
neúplná 7. Pořádek slov ve větě 

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

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický 

Pravopis 

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

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA  
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Český jazyk a literatura 9. ročník  

1. Hlásky a hláskové skupiny 2. Větný přízvuk, větná 
melodie 

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

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

OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE  
1. Projev mluvený a psaný 2. Slovanské jazyky 3. Vývoj 
jazyka 4. Útvary českého jazyka 5. Jazykovědy a její 
disciplíny 6. Jazyková kultura 

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 

OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE  
1. Projev mluvený a psaný 2. Slovanské jazyky 3. Vývoj 
jazyka 4. Útvary českého jazyka 5. Jazykovědy a její 
disciplíny 6. Jazyková kultura 

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 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  
Výklad Popis Charakteristika Vypravování Úvaha 
Proslov Fejeton Funkční styly Mluvený i písemný 
projev 

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

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

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  
Výklad Popis Charakteristika Vypravování Úvaha 
Proslov Fejeton Funkční styly Mluvený i písemný 
projev 

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

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 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  
Výklad Popis Charakteristika Vypravování Úvaha 
Proslov Fejeton Funkční styly Mluvený i písemný 
projev 

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

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

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  
Výklad Popis Charakteristika Vypravování Úvaha 
Proslov Fejeton Funkční styly Mluvený i písemný 
projev 

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 

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 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  
Výklad Popis Charakteristika Vypravování Úvaha 
Proslov Fejeton Funkční styly Mluvený i písemný 
projev 

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

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a 
zaujímá k ní kritický postoj 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  
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Český jazyk a literatura 9. ročník  

Výklad Popis Charakteristika Vypravování Úvaha 
Proslov Fejeton Funkční styly Mluvený i písemný 
projev 

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

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu 

Diskuze 

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

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  
Různé styly vypravování v literatuře  
Divadlo a písňové texty  
Poezie  
Legendy  
Nejstarší kroniky  
Karel IV.  
Jan Hus  
Humanismus  
Jan Amos Komenský  
Národní obrození  
Romantismus - K. H. Mácha  
Další významné literární osobnosti 19. století  
Literatura 1. poloviny 20. století  

Literatura 1948 - 1989 

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

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 
doloží argumenty 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  
Různé styly vypravování v literatuře Divadlo a písňové 
texty Poezie Legendy Nejstarší kroniky Karel IV. Jan 
Hus Humanismus Jan Amos Komenský Národní 
obrození Romantismus - K. H. Mácha Další významné 
literární osobnosti 19. století Literatura 1. poloviny 20. 
století Literatura 1948 - 1989 

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 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  
Různé styly vypravování v literatuře Divadlo a písňové 
texty Poezie Legendy Nejstarší kroniky Karel IV. Jan 
Hus Humanismus Jan Amos Komenský Národní 
obrození Romantismus - K. H. Mácha Další významné 
literární osobnosti 19. století Literatura 1. poloviny 20. 
století Literatura 1948 - 1989 
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Český jazyk a literatura 9. ročník  

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 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  
Různé styly vypravování v literatuře Divadlo a písňové 
texty Poezie Legendy Nejstarší kroniky Karel IV. Jan 
Hus Humanismus Jan Amos Komenský Národní 
obrození Romantismus - K. H. Mácha Další významné 
literární osobnosti 19. století Literatura 1. poloviny 20. 
století Literatura 1948 - 1989 

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 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  
Různé styly vypravování v literatuře Divadlo a písňové 
texty Poezie Legendy Nejstarší kroniky Karel IV. Jan 
Hus Humanismus Jan Amos Komenský Národní 
obrození Romantismus - K. H. Mácha Další významné 
literární osobnosti 19. století Literatura 1. poloviny 20. 
století Literatura 1948 - 1989 

DV-9-1-06 rozpozná ve vlastní dramatické práci i v 
dramatickém díle základní prvky dramatu; pozná 
základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich 
hlavní znaky; kriticky hodnotí dramatická díla i 
současnou mediální tvorbu 

rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém 
díle základními prvky dramatu, pozná základní divadelní 
druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky, kriticky 
hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu 

Významné osobnosti české a světové dramatické 
tvorby 

Vybrané etapy a typy světového a českého divadla 

Komunikace s divákem 

Základní stavební prvky dramatu 

Současná dramatická umění a média 

INSCENAČNÍ TVORBA  
Dramaturgie  
Herecká práce  
Scénografie  
Scénická hudba a zvuk 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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5.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 3 3 3 3 3 3 3 23 

Povinný  Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Anglický jazyk je důležitou 
součástí jazykové vybavenosti moderního člověka a přispívá ke komunikaci žáků v rámci integrované 
Evropy a světa. Osvojení tohoto jazyka pomáhá snižovat jazykovou bariéru a přispívá k rozvoji mezilidských 
vztahů. 

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

I. STUPEŇ 
Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření pozitivního vztahu 
k tomuto vyučovacímu předmětu. Pozornost se věnuje převážně rozvoji dovedností poslechu a mluvení, 
pro něž se využívá audio-orální metody a jiných aktivizujících metod. 
Cílem předmětu na prvním stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, 
na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Gramatiku učíme 
teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v mateřském jazyce (např. časování sloves). 
Vyučovací předmět Anglický jazyk je vyučován v prvním a druhém ročníku 1 hodinu týdně (obě hodiny jsou 
využity z disponibilní časové dotace), ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku 3 hodiny týdně. 
II. STUPEŇ 
Na druhém stupni pracují žáci více s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve větších celcích. 
V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky 
mluvících zemí. Angličtinu používají při práci s internetem. 
Vyučovací předmět Anglický jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku vždy 3 hodiny týdně. 

Integrace předmětů • Cizí jazyk 
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Název předmětu Anglický jazyk 

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

Kompetence k učení: 
I. STUPEŇ 
- využívá hudební produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní zásobu a zdokonalit 
správnou výslovnost 
- v textu vyhledává klíčová slova 
II. STUPEŇ 
- pracuje s žáky různými metodami a organizačními formami a tím je vede k vlastnímu výběru vhodného 
učebního stylu 
- za účelem rozšíření slovní zásoby umožňuje žákům pracovat s různými zdroji informací v tištěné či 
elektronické podobě 
- při hledání neznámých výrazů vede žáky k používání různých druhů tištěných i elektronických slovníků 
- využíváním kompenzačních strategií (odhadování z kontextu, používání synonym a opisů, využívání gest a 
pauz) rozvíjí u žáků efektivní komunikaci v cizím jazyce 

Kompetence k řešení problémů: 
I. STUPEŇ 
- zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat různé zdroje pro získávání informací a řešení úkolů a pro 
komunikaci 
- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího jazyka 
(metoda hraní v roli) 
II. STUPEŇ 
- navozuje jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, které žák řeší 
- výběrem různorodých cizojazyčných textů rozvíjí u žáků kritické myšlení 

Kompetence komunikativní: 
I. STUPEŇ 
- používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu 
- využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci 
- využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce 
II. STUPEŇ 
- dává žákům prostor pro ústní i písemné vyjádření a sebeprezentaci 
- metodou hraní rolí a simulace reálných situací rozvíjí u žáků schopnost započít, vést a ukončit konverzaci 
na přiměřené téma, aktivním zapojením žáků do diskuse rozvíjí jejich argumentační dovednosti 
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Název předmětu Anglický jazyk 

- dbá na zřetelnou výslovnost žáků při jejich ústním projevu a umožňuje jim, aby si výslovnost 
zdokonalovali při prezentaci výstupů své práce 

Kompetence sociální a personální: 
I. STUPEŇ 
- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu 
- při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině pomáhali 
II. STUPEŇ 
- při řešení různých jazykových úkolů využívá skupinovou práci k nastavení pravidel práce v týmu; 
- využívá každou vhodnou příležitost k diskusím žáků na aktuální témata v každodenním životě; 
- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu. 

Kompetence občanské: 
I. STUPEŇ 
- využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic anglofonních a jiných 
zemí 
- využíváním zkušenosti žáků s cizojazyčným prostředím jim přibližuje chování a jednání lidí různých 
sociokulturních skupin 
II. STUPEŇ 
- využíváním autentických materiálů vede žáky k poznání, pochopení a respektování kultury, zvyků a tradic 
anglofonních a jiných zemí 
- vytváří příležitosti pro žáky, aby různou formou prezentace představili kulturu, zvyky a tradice vlastní 
země 
- na příkladech stanoví rozdíly mezi Českou republikou a dalšími zeměmi 

Kompetence pracovní: 
I. STUPEŇ 
- vede žáky k prezentaci vlastní práce 
- při hrách se podílí na stanovení pravidel a následně je dodržuje 
II. STUPEŇ 
- na základě různých textů učí samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 
- sestavuje vlastní životopis, který uplatní v budoucím životě 
- využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 

Způsob hodnocení žáků • Písemné práce, testy, diktáty, cvičení,… 
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Název předmětu Anglický jazyk 

• Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy, … 

• Projektové a skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 

 

Anglický jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

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 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů: pozdravy, věci 
kolem nás (škola, dům), barvy, čísla, oblékání, 
zvířata, lidské tělo  
Zvuková podoba jazyka: základní výslovnostní 
návyky  

 

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

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů: pozdravy, věci 
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Anglický jazyk 1. ročník  

kolem nás (škola, dům), barvy, čísla, oblékání, 
zvířata, lidské tělo  
Zvuková podoba jazyka: základní výslovnostní 
návyky  

 

Anglický jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností,  
a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů: pozdravy, věci 
kolem nás (škola, dům), barvy, oblékání, zvířata, 
jídlo, lidské tělo, počasí, dopravní prostředky, 
kalendářní rok (Vánoce, Velikonoce)  
Zvuková podoba jazyka: základní výslovnostní 
návyky  

 

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

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se  
v průběhu výuky setkal 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů: pozdravy, věci 
kolem nás (škola, dům), barvy, oblékání, zvířata, 
jídlo, lidské tělo, počasí, dopravní prostředky, 
kalendářní rok (Vánoce, Velikonoce) 
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Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně verbálně i neverbálně 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  
Základní gramatické struktury a typy vět: slovesa být a 
mít, osobní zájmena Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí 
používat základní slovní zásobu v komunikačních 
situacích probíraných tematických okruhů: škola, jídlo, 
oblékání, lidské tělo, rodina, zvířata, dopravní 
prostředky, kalendářní rok - svátky Zvuková a grafická 
podoba jazyka: základní výslovnostní návyky, vztah 
mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

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

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v 
průběhu výuky setkal 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  
Základní gramatické struktury a typy vět: slovesa být a 
mít, osobní zájmena Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí 
používat základní slovní zásobu v komunikačních 
situacích probíraných tematických okruhů: škola, jídlo, 
oblékání, lidské tělo, rodina, zvířata, dopravní 
prostředky, kalendářní rok - svátky Zvuková a grafická 
podoba jazyka: základní výslovnostní návyky, vztah 
mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, 
pokud má k dispozici vizuální oporu 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  
Základní gramatické struktury a typy vět: slovesa být a 
mít, osobní zájmena Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí 
používat základní slovní zásobu v komunikačních 

Anglický jazyk 2. ročník  

Zvuková podoba jazyka: základní výslovnostní 
návyky  
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Anglický jazyk 3. ročník  

situacích probíraných tematických okruhů: škola, jídlo, 
oblékání, lidské tělo, rodina, zvířata, dopravní 
prostředky, kalendářní rok - svátky Zvuková a grafická 
podoba jazyka: základní výslovnostní návyky, vztah 
mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  
Základní gramatické struktury a typy vět: slovesa být a 
mít, osobní zájmena Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí 
používat základní slovní zásobu v komunikačních 
situacích probíraných tematických okruhů: škola, jídlo, 
oblékání, lidské tělo, rodina, zvířata, dopravní 
prostředky, kalendářní rok - svátky Zvuková a grafická 
podoba jazyka: základní výslovnostní návyky, vztah 
mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  
Základní gramatické struktury a typy vět: slovesa být a 
mít, osobní zájmena Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí 
používat základní slovní zásobu v komunikačních 
situacích probíraných tematických okruhů: škola, jídlo, 
oblékání, lidské tělo, rodina, zvířata, dopravní 
prostředky, kalendářní rok - svátky Zvuková a grafická 
podoba jazyka: základní výslovnostní návyky, vztah 
mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

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

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  
Základní gramatické struktury a typy vět: slovesa být a 
mít, osobní zájmena Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí 
používat základní slovní zásobu v komunikačních 
situacích probíraných tematických okruhů: škola, jídlo, 
oblékání, lidské tělo, rodina, zvířata, dopravní 
prostředky, kalendářní rok - svátky Zvuková a grafická 
podoba jazyka: základní výslovnostní návyky, vztah 
mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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Anglický jazyk 3. ročník  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

Anglický jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Slovní zásoba: žáci si osvojí základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, jídlo, oblékání, nákupy, rodina, bydliště, 
volný čas, příroda, počasí, kalendářní rok – svátky a 
roční období 

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

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

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Slovní zásoba: žáci si osvojí základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, jídlo, oblékání, nákupy, rodina, bydliště, 
volný čas, příroda, počasí, kalendářní rok – svátky a 
roční období 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů se zapojí do jednoduchých rozhovorů MLUVENÍ  
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Anglický jazyk 4. ročník  

Zvuková podoba jazyka: základní výslovnostní návyky 
Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí používat základní 
slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů: škola, jídlo, oblékání, nákupy, 
rodina, bydliště, volný čas, příroda, počasí, kalendářní 
rok – svátky a roční období Základní gramatické 
struktury a typy vět: pořádek slov ve větě, časování 
sloves – prostý a průběhový čas 

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

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

MLUVENÍ  
Zvuková podoba jazyka: základní výslovnostní návyky 
Slovní zásoba: žáci si osvojí a umí používat základní 
slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů: škola, jídlo, oblékání, nákupy, 
rodina, bydliště, volný čas, příroda, počasí, kalendářní 
rok – svátky a roční období Základní gramatické 
struktury a typy vět: pořádek slov ve větě, časování 
sloves – prostý a průběhový čas 

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

vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Slovní zásoba: žáci si osvojí základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, jídlo, oblékání, nákupy, rodina, bydliště, 
volný čas, příroda, počasí, kalendářní rok – svátky a 
roční období Základní gramatické struktury a typy vět: 
pořádek slov ve větě, časování sloves – prostý a 
průběhový čas 

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

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Slovní zásoba: žáci si osvojí základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, jídlo, oblékání, nákupy, rodina, bydliště, 
volný čas, příroda, počasí, kalendářní rok – svátky a 
roční období Základní gramatické struktury a typy vět: 
pořádek slov ve větě, časování sloves – prostý a 
průběhový čas 
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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 

napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech 
z oblasti svých zájmů a každodenního života 

PSANÍ  
Slovní zásoba: žáci umí používat základní slovní zásobu 
v komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, jídlo, oblékání, nákupy, rodina, bydliště, 
volný čas, příroda, počasí, kalendářní rok – svátky a 
roční období Základní gramatické struktury a typy vět: 
pořádek slov ve větě, časování sloves – prostý a 
průběhový čas  
Práce se slovníkem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

    

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 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Slovní zásoba: žáci si osvojí základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, domov, rodina, bydliště, volný čas, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

70 

Anglický jazyk 5. ročník  

povolání, kalendářní rok – svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, hodiny Základní gramatické 
struktury a typy vět: pořádek slov ve větě, předložky 

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

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Slovní zásoba: žáci si osvojí základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, domov, rodina, bydliště, volný čas, 
povolání, kalendářní rok – svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, hodiny Základní gramatické 
struktury a typy vět: pořádek slov ve větě, předložky 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů se zapojí do jednoduchých rozhovorů MLUVENÍ  
Zvuková podoba jazyka: základní výslovnostní návyky, 
fonetické symboly (pasivně) Slovní zásoba: žáci si 
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, domov, rodina, bydliště, volný čas, 
povolání, kalendářní rok – svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, hodiny Základní gramatické 
struktury a typy vět: pořádek slov ve větě, člen určitý 
a neurčitý, předložky 

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

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

MLUVENÍ  
Zvuková podoba jazyka: základní výslovnostní návyky, 
fonetické symboly (pasivně) Slovní zásoba: žáci si 
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, domov, rodina, bydliště, volný čas, 
povolání, kalendářní rok – svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, hodiny Základní gramatické 
struktury a typy vět: pořádek slov ve větě, člen určitý 
a neurčitý, předložky 

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

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobně otázky pokládá 

MLUVENÍ  
Zvuková podoba jazyka: základní výslovnostní návyky, 
fonetické symboly (pasivně) Slovní zásoba: žáci si 
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v 
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komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, domov, rodina, bydliště, volný čas, 
povolání, kalendářní rok – svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, hodiny Základní gramatické 
struktury a typy vět: pořádek slov ve větě, člen určitý 
a neurčitý, předložky 

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

vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Slovní zásoba: žáci si osvojí základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, domov, rodina, bydliště, volný čas, 
povolání, kalendářní rok – svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, hodiny Základní gramatické 
struktury a typy vět: pořádek slov ve větě, člen určitý 
a neurčitý, předložky 

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

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Slovní zásoba: žáci si osvojí základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, domov, rodina, bydliště, volný čas, 
povolání, kalendářní rok – svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, hodiny Základní gramatické 
struktury a typy vět: pořádek slov ve větě, člen určitý 
a neurčitý, předložky 

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

napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech 
z oblasti svých zájmů a každodenního života 

PSANÍ  
Slovní zásoba: žáci umí používat základní slovní zásobu 
v komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, domov, rodina, bydliště, volný čas, 
povolání, kalendářní rok – svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, hodiny Základní gramatické 
struktury a typy vět: pořádek slov ve větě, člen určitý 
a neurčitý, předložky Práce se slovníkem 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní osobní údaje do formuláře PSANÍ  
Slovní zásoba: žáci umí používat základní slovní zásobu 
v komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, domov, rodina, bydliště, volný čas, 
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Anglický jazyk 5. ročník  

povolání, kalendářní rok – svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, hodiny Základní gramatické 
struktury a typy vět: pořádek slov ve větě, člen určitý 
a neurčitý, předložky Práce se slovníkem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

    

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 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Zvuková podoba jazyka: rozvíjení schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka 

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

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 
témat 

MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: bydlení, 
nákupy a móda, škola, volný čas, sport Gramatické 
jevy: přítomný čas prostý a průběhový Zvuková 
podoba jazyka: rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti 
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CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích 

MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: bydlení, 
nákupy a móda, škola, volný čas, sport Gramatické 
jevy: přítomný čas prostý a průběhový Zvuková 
podoba jazyka: rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti 

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

mluví o osvojovaných tématech MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: bydlení, 
nákupy a móda, škola, volný čas, sport Gramatické 
jevy: přítomný čas prostý a průběhový Zvuková 
podoba jazyka: rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti 

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

popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního 
života 

MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: bydlení, 
nákupy a móda, škola, volný čas, sport Gramatické 
jevy: přítomný čas prostý a průběhový Zvuková 
podoba jazyka: rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti 

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

vyhledává požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematický okruh: reálie zemí příslušných jazykových 
oblastí Tematické okruhy: bydlení, škola, volný čas, 
sport 

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

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledává v 
nich požadované informace 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematický okruh: reálie zemí příslušných jazykových 
oblastí Tematické okruhy: bydlení, škola, volný čas, 
sport 

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři PSANÍ  
Grafická podoba jazyka: ovládání pravopisu slov 
osvojované slovní zásoby Tematické okruhy a rozvíjení 
slovní zásoby: bydlení, škola, volný čas, sport 
Gramatické jevy: přítomný čas prostý a průběhový 
Práce se slovníkem 
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného a 
osvojovaných témat 

PSANÍ  
Grafická podoba jazyka: ovládání pravopisu slov 
osvojované slovní zásoby Tematické okruhy a rozvíjení 
slovní zásoby: bydlení, škola, volný čas, sport 
Gramatické jevy: přítomný čas prostý a průběhový 
Práce se slovníkem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

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 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Zvuková podoba jazyka: rozvíjení schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk Tematické okruhy: cestování, stravovací 
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návyky, počasí, příroda a město, kultura, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 

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

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 
témat 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Zvuková podoba jazyka: rozvíjení schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk Tematické okruhy: cestování, stravovací 
návyky, počasí, příroda a město, kultura, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 

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

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích 

MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: cestování, 
stravovací návyky, počasí, příroda a město, kultura, 
reálie zemí příslušných jazykových oblastí Gramatické 
jevy: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas 
prostý, jistá budoucnost, počitatelnost podstatných 
jmen, stupňování přídavných jmen, tvorba příslovcí z 
přídavných jmen, zájmena, číslovky Zvuková podoba 
jazyka: rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 

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

mluví o osvojovaných tématech MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: cestování, 
stravovací návyky, počasí, příroda a město, kultura, 
reálie zemí příslušných jazykových oblastí Gramatické 
jevy: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas 
prostý, jistá budoucnost, počitatelnost podstatných 
jmen, stupňování přídavných jmen, tvorba příslovcí z 
přídavných jmen, zájmena, číslovky Zvuková podoba 
jazyka: rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 

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

vypráví jednoduchý příběh MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: cestování, 
stravovací návyky, počasí, příroda a město, kultura, 
reálie zemí příslušných jazykových oblastí Gramatické 
jevy: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas 
prostý, jistá budoucnost, počitatelnost podstatných 
jmen, stupňování přídavných jmen, tvorba příslovcí z 
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přídavných jmen, zájmena, číslovky Zvuková podoba 
jazyka: rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 

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

vyhledává požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy: cestování, stravovací návyky, 
počasí, příroda a město, kultura, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 

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

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledává v 
nich požadované informace 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy: cestování, stravovací návyky, 
počasí, příroda a město, kultura, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduché písemné sdělení PSANÍ  
Grafická podoba jazyka: ovládání pravopisu slov 
osvojované slovní zásoby Tematické okruhy a rozvíjení 
slovní zásoby: cestování, stravovací návyky, počasí, 
příroda a město, kultura, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Gramatické jevy: přítomný čas 
prostý a průběhový, minulý čas prostý, jistá 
budoucnost, počitatelnost podstatných jmen, 
stupňování přídavných jmen, tvorba příslovcí z 
přídavných jmen, zájmena, číslovky Práce se 
slovníkem 

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

napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat PSANÍ  
Grafická podoba jazyka: ovládání pravopisu slov 
osvojované slovní zásoby Tematické okruhy a rozvíjení 
slovní zásoby: cestování, stravovací návyky, počasí, 
příroda a město, kultura, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Gramatické jevy: přítomný čas 
prostý a průběhový, minulý čas prostý, jistá 
budoucnost, počitatelnost podstatných jmen, 
stupňování přídavných jmen, tvorba příslovcí z 
přídavných jmen, zájmena, číslovky Práce se 
slovníkem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

Anglický 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 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

ZVUKOVÁ PODOBA JAZYKA  
Zvuková podoba jazyka: rozvíjení schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace Tematické okruhy: domov, 
rodina, pocity a nálady, společnost a její problémy, 
reálie zemí 

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

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 
témat 

ZVUKOVÁ PODOBA JAZYKA  
Zvuková podoba jazyka: rozvíjení schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace Tematické okruhy: domov, 
rodina, pocity a nálady, společnost a její problémy, 
reálie zemí 

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

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích 

MLUVENÍ  
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Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: domov, 
rodina, pocity a nálady, společnost a její problémy, 
reálie zemí příslušných jazykových oblastí Gramatické 
jevy: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas 
prostý a průběhový, budoucí čas prostý, 
přivlastňování, předložky a spojky Zvuková podoba 
jazyka: rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 

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

mluví o své rodině, kamarádech a dalších osvojovaných 
tématech 

MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: domov, 
rodina, pocity a nálady, společnost a její problémy, 
reálie zemí příslušných jazykových oblastí Gramatické 
jevy: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas 
prostý a průběhový, budoucí čas prostý, 
přivlastňování, předložky a spojky Zvuková podoba 
jazyka: rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 

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

vypráví jednoduchý příběh či událost MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: domov, 
rodina, pocity a nálady, společnost a její problémy, 
reálie zemí příslušných jazykových oblastí Gramatické 
jevy: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas 
prostý a průběhový, budoucí čas prostý, 
přivlastňování, předložky a spojky Zvuková podoba 
jazyka: rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 

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

vyhledává požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy: domov, rodina, pocity a nálady, 
společnost a její problémy, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 

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

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledává v 
nich požadované informace 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy: domov, rodina, pocity a nálady, 
společnost a její problémy, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduché písemné sdělení PSANÍ  
Grafická podoba jazyka: ovládání pravopisu slov 
osvojované slovní zásoby Tematické okruhy a rozvíjení 
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slovní zásoby: domov, rodina, pocity a nálady, 
společnost a její problémy, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Gramatické jevy: přítomný čas 
prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, 
budoucí čas prostý, přivlastňování, předložky a spojky 
Práce se slovníkem 

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

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny a dalších osvojovaných témat 

PSANÍ  
Grafická podoba jazyka: ovládání pravopisu slov 
osvojované slovní zásoby Tematické okruhy a rozvíjení 
slovní zásoby: domov, rodina, pocity a nálady, 
společnost a její problémy, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Gramatické jevy: přítomný čas 
prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, 
budoucí čas prostý, přivlastňování, předložky a spojky 
Práce se slovníkem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

    

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 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Zvuková podoba jazyka: rozvíjení schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace Tematické okruhy: péče o 
zdraví, společnost a její problémy, volba povolání, 
moderní technologie a média, příroda a město, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

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

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 
témat 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Zvuková podoba jazyka: rozvíjení schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace Tematické okruhy: péče o 
zdraví, společnost a její problémy, volba povolání, 
moderní technologie a média, příroda a město, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

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

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích 

MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: péče o 
zdraví, společnost a její problémy, volba povolání, 
moderní technologie a média, příroda a město, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí Gramatické jevy: 
předpřítomný čas, modální slovesa, frázová slovesa, 
činný vs. trpný rod sloves, zájmena, předložky, spojky 
Zvuková podoba jazyka: rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti 

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

mluví o osvojovaných tématech MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: péče o 
zdraví, společnost a její problémy, volba povolání, 
moderní technologie a média, příroda a město, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí Gramatické jevy: 
předpřítomný čas, modální slovesa, frázová slovesa, 
činný vs. trpný rod sloves, zájmena, předložky, spojky 
Zvuková podoba jazyka: rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti 
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CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

vypráví jednoduchý příběh či událost MLUVENÍ  
Tematické okruhy a rozvíjení slovní zásoby: péče o 
zdraví, společnost a její problémy, volba povolání, 
moderní technologie a média, příroda a město, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí Gramatické jevy: 
předpřítomný čas, modální slovesa, frázová slovesa, 
činný vs. trpný rod sloves, zájmena, předložky, spojky 
Zvuková podoba jazyka: rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti 

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

vyhledává požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy: péče o zdraví, společnost a její 
problémy, volba povolání, moderní technologie a 
média, příroda a město, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 

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

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledává v 
nich požadované informace 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Tematické okruhy: péče o 
zdraví, společnost a její problémy, volba povolání, 
moderní technologie a média, příroda a město, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduché písemné sdělení PSANÍ Grafická podoba jazyka: ovládání pravopisu slov 
osvojované slovní zásoby Tematické okruhy a rozvíjení 
slovní zásoby: péče o zdraví, společnost a její 
problémy, volba povolání, moderní technologie a 
média, příroda a město, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Gramatické jevy: předpřítomný čas, 
modální slovesa, frázová slovesa, činný vs. trpný rod 
sloves, zájmena, předložky, spojky Práce se slovníkem 

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

napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat PSANÍ 
 Grafická podoba jazyka: ovládání pravopisu slov 
osvojované slovní zásoby Tematické okruhy a rozvíjení 
slovní zásoby: péče o zdraví, společnost a její 
problémy, volba povolání, moderní technologie a 
média, příroda a město, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí Gramatické jevy: předpřítomný čas, 
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modální slovesa, frázová slovesa, činný vs. trpný rod 
sloves, zájmena, předložky, spojky Práce se slovníkem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

     

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 Jako další cizí jazyk z oblasti Jazyk a jazyková komunikace se na naší škole vyučuje německý jazyk. Je 
vyučován v sedmém až devátém ročníku druhého stupně ve dvouhodinové časové dotaci týdně. Hodiny 
pro další cizí jazyk jsou využity z disponibilní časové dotace. 
Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro 
komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, snižuje jazykové bariéry, umožňuje poznávat život lidí a kulturní 
tradice v německy mluvících zemích, prohlubuje mezinárodní porozumění. 
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Název předmětu Německý jazyk 

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

Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro 
komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, snižuje jazykové bariéry, umožňuje poznávat život lidí a kulturní 
tradice v německy mluvících zemích, prohlubuje mezinárodní porozumění. 
Německý jazyk je vyučován v 7. - 9. ročníku s dvouhodinovou časovou dotací týdně. 

Integrace předmětů • Další cizí jazyk 

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

Kompetence k učení: 
- zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat informační technologie pro získávání informací a řešení 
úkolů a pro komunikaci. 
- využívá hudební a filmovou produkci německy mluvících zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní zásobu 
a zdokonalit správnou výslovnost; 
- snaží se, aby žáci vybírali a využívali vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojovali získané 
poznatky do širších celků a poznávali smysl a cíl učení 

Kompetence k řešení problémů: 
- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího jazyka 
- navozuje problémové situace, které umožňují žákům pochopit problém, vyhledat vhodné informace 

Kompetence komunikativní: 
- používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu 
- využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci 
- využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce 

Kompetence sociální a personální: 
- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu 
- při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině pomáhali 
- zařazuje do výuky spolupráci ve skupině a žáci se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, vyžaduje, 
aby žáci byli schopni sebekontroly 
- umožňuje hodnocení žáků způsobem tak, aby vnímali vlastní pokrok a na základě jasných kritérií hodnotili 
své činnosti 

Kompetence občanské: 
- využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic německy mluvících 
zemí 
- využíváním zkušenosti žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a jednání lidí různých 
sociokulturních skupin 
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Název předmětu Německý jazyk 

- vyžaduje, aby žáci respektovali názory ostatních a uměli se zodpovědně rozhodnout podle dané situace, 
žáky vede k diskusi i ke vzájemnému naslouchání si 

Kompetence pracovní: 
- zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků 
- snaží se, aby žáci byli schopni efektivně organizovat svou práci a zohledňuje rozdíly ve znalostech a 
pracovním tempu žáků 

Způsob hodnocení žáků • Písemné práce, testy, diktáty, cvičení,… 

• Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Samostatné aktivity 

• Problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy,… 

• Projektové a skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 

    

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-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně 

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA  
Fonetické znaky (pasivně) Základní výslovnostní 
návyky Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy a slovní zásoba - domov 
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Německý jazyk 7. ročník  

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchých rozhovorů MLUVENÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - domov, rodina, 
škola, volný čas, reálie německy mluvících zemí 

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

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

MLUVENÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - domov, rodina, 
škola, volný čas, reálie německy mluvících zemí 

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

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

MLUVENÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - domov, rodina, 
škola, volný čas, reálie německy mluvících zemí 

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

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

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy a slovní zásoba - domov, rodina, 
škola, volný čas Slovní zásoba - Práce se slovníkem 
Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět 

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

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 
má k dispozici vizuální oporu, a vyhledává v něm 
požadovanou informaci 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Tematické okruhy a slovní 
zásoba - domov, rodina, škola, volný čas Slovní zásoba 
- Práce se slovníkem Mluvnice - základní gramatické 
struktury a typy vět 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě a formuláři PSANÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - domov, rodina, 
škola, volný čas 

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

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, domova, školy, volného času 

PSANÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - domov, rodina, 
škola, volný čas 

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

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení PSANÍ 
 Tematické okruhy a slovní zásoba - domov, rodina, 
škola, volný čas 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

Německý 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 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně 

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA  
Fonetické znaky (pasivně) Základní výslovnostní 
návyky Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy a slovní zásoba - nákupy, jídlo, 
zvířata, kalendářní rok, reálie německy mluvících zemí 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy a slovní zásoba - nákupy, jídlo, 
zvířata, kalendářní rok, reálie německy mluvících zemí 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchých rozhovorů MLUVENÍ  
Tematické okruhy - nákupy, jídlo, zvířata, kalendářní 
rok, reálie německy mluvících zemí 

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

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

MLUVENÍ  
Tematické okruhy - nákupy, jídlo, zvířata, kalendářní 
rok, reálie německy mluvících zemí 
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DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

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

MLUVENÍ  
Tematické okruhy - nákupy, jídlo, zvířata, kalendářní 
rok, reálie německy mluvících zemí 

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

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

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy a slovní zásoba - nákupy, jídlo, 
zvířata, kalendářní rok, reálie německy mluvících zemí 
Slovní zásoba - práce se slovníkem Mluvnice - základní 
gramatické struktury a typy vět 

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

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 
má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy a slovní zásoba - nákupy, jídlo, 
zvířata, kalendářní rok, reálie německy mluvících zemí 
Slovní zásoba - práce se slovníkem Mluvnice - základní 
gramatické struktury a typy vět 

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

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, domova, školy, volného času 

PSANÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - nákupy, jídlo, 
zvířata, kalendářní rok, reálie německy mluvících zemí 

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

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení PSANÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - nákupy, jídlo, 
zvířata, kalendářní rok, reálie německy mluvících zemí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

Německý jazyk 9. 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 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně 

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA  
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy a slovní zásoba - povolání, lidské 
tělo, zdraví, obec a dopravní prostředky, oblékání, 
počasí, příroda, reálie německy mluvících zemí 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy a slovní zásoba - povolání, lidské 
tělo, zdraví, obec a dopravní prostředky, oblékání, 
počasí, příroda, reálie německy mluvících zemí 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchých rozhovorů MLUVENÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - povolání, lidské 
tělo, zdraví, obec a dopravní prostředky, oblékání, 
počasí, příroda, reálie německy mluvících zemí 

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

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

MLUVENÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - povolání, lidské 
tělo, zdraví, obec a dopravní prostředky, oblékání, 
počasí, příroda, reálie německy mluvících zemí 

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

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

MLUVENÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - povolání, lidské 
tělo, zdraví, obec a dopravní prostředky, oblékání, 
počasí, příroda, reálie německy mluvících zemí 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy a slovní zásoba - povolání, lidské 
tělo, zdraví, obec a dopravní prostředky, oblékání, 
počasí, příroda, reálie německy mluvících zemí Slovní 
zásoba - práce se slovníkem Mluvnice - základní 
gramatické struktury a typy vět 
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Německý jazyk 9. ročník  

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

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

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy a slovní zásoba - povolání, lidské 
tělo, zdraví, obec a dopravní prostředky, oblékání, 
počasí, příroda, reálie německy mluvících zemí Slovní 
zásoba - práce se slovníkem Mluvnice - základní 
gramatické struktury a typy vět 

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

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 
má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Tematické okruhy a slovní zásoba - povolání, lidské 
tělo, zdraví, obec a dopravní prostředky, oblékání, 
počasí, příroda, reálie německy mluvících zemí Slovní 
zásoba - práce se slovníkem Mluvnice - základní 
gramatické struktury a typy vět 

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

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, domova, školy, volného času 

PSANÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - povolání, lidské 
tělo, zdraví, obec a dopravní prostředky, oblékání, 
počasí, příroda, reálie německy mluvících zemí 

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

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení PSANÍ  
Tematické okruhy a slovní zásoba - povolání, lidské 
tělo, zdraví, obec a dopravní prostředky, oblékání, 
počasí, příroda, reálie německy mluvících zemí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
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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 5 5 5 5 44 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Je vyučován ve 
všech ročnících v různé časové dotaci. Vzdělávací obsah této oblasti je zaměřen zejména na porozumění 
základním myšlenkovým postupům a pojmům a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují 
pojmy, terminologii, symboliku a způsoby užití matematiky. Hlavním cílem matematiky je vytváření 
základních znalostí, schopností a dovedností potřebné pro každodenní život. Součástí matematiky je také 
rozvoj finanční gramotnosti.  

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

Na prvním stupni se v Matematice žák seznamuje s čísly, jednoduchými početními úkony a symbolikou. 
Orientuje se v čase a provádí jednoduché převody. Dále určuje a znázorňuje jednoduché geometrické 
útvary, učí se porovnávat, odhadovat a měřit délku. 
Vyučovací předmět Matematika je vyučován v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém 
ročníku 5 hodin týdně (z toho je v těchto ročnících využita 1 hodina disponibilní časové dotace). 
Na druhém stupni prohlubuje vyučovací předmět Matematika znalosti z prvního stupně. Žáci si osvojují 
aritmetické operace, rozvíjejí znalosti z oblasti geometrie a rozpoznávají určité změny a závislosti, které 
zaznamenávají do tabulek a grafů. Žáci se učí využít matematiku v reálných situacích, a to zejména 
nestandardními úlohami. Dále je zde rozvíjena finanční gramotnost. 
Vyučovací předmět Matematika je vyučován v šestém až devátém ročníku vždy 5 hodin týdně. V šestém 
ročníku jsou využity 2 hodiny disponibilní časové dotace, v sedmém až devátém ročníku vždy po 1 hodině 
disponibilní časové dotace.   

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace 

Kompetence k učení: 
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Název předmětu Matematika 

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

I. STUPEŇ: 
- prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a 
správností výpočtu 
- zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání matematických 
poznatků a dovedností v praxi 
- pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků 
- nácvikem a častým prováděním náčrtů cíleně rozvíjí u žáků zručnost při grafickém vyjadřování 
II. STUPEŇ: 
- postupnou abstrakcí a zobecňováním vede žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů 
- umožňuje žákům díky vhodné organizaci výuky studovat jednoduché matematické texty, vyhledávat 
informace v tištěné i elektronické podobě, získávat soubory dat k dalšímu zpracování 
- pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků 
- prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a 
správností výpočtu 
- zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání matematických 
poznatků a dovedností v praxi 
- používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních zdrojů a 
prostředků k vyhledávání informací, modelování, simulacím, výpočtům a znázorňování 

Kompetence k řešení problémů: 
I. STUPEŇ: 
- nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické myšlení a úsudek žáků 
- kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů řešení a k tomu, aby 
si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv 
- vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli a řešili jej 
II. STUPEŇ: 
- vhodně formulovanými a přiměřeně obtížnými úkoly vede žáky k důkladné analýze, k plánu řešení, k 
volbě vhodného postupu při řešení problému (využití tradičních i digitálních prostředků), k odhadu a 
vyhodnocení reálnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám 
- na základě pokusů nebo zkušeností žáků rozvíjí jejich logické myšlení, úsudek a tvoření hypotéz, které žáci 
ověřují nebo vyvracejí pomocí protipříkladů 
- prostřednictvím vhodně volených příkladů vede žáky k osvojení induktivního a deduktivního přístupu při 
řešení problému 
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Název předmětu Matematika 

Kompetence komunikativní: 
I. STUPEŇ: 
- důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci 
problémů a interpretaci výsledků 
- cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně 
vysvětlili, proč daný postup zvolili 
II. STUPEŇ: 
- důslednou kontrolou žákova projevu podporuje u žáků používání odborné terminologie a kultivaci jazyka 
matematiky 
- důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci 
problémů a interpretaci výsledků 
- cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním 
postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili 
- vhodně využívá informační technologie, aby připravil žáky pro vstup do soudobé společnosti 

Kompetence sociální a personální: 
I. STUPEŇ: 
- organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických 
znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny 
- organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci rychle vyřeší, nabídli 
svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi 
II. STUPEŇ: 
- vytvářením vhodných příležitostí k aktivní diskusi vede žáky k obhajobě vlastního názoru, k jeho případné 
změně na základě zjištění nových informací 
- organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických 
znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny 

Kompetence občanské: 
I. STUPEŇ: 
- povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku a snahu zlepšovat 
své výsledky 
II. STUPEŇ: 
- zařazuje občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivuje k uplatnění matematiky v 
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Název předmětu Matematika 

různých oborech lidské činnosti (např. informatika, finanční gramotnost, statistika a její interpretace) a k 
zamyšlení nad věrohodností informací (např. dotazníková šetření) 

Kompetence pracovní: 
I. STUPEŇ: 
- důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání 
rýsovacích potřeb a digitálních nástrojů 
- vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně 
naplánovali plnění úkolů 
II. STUPEŇ: 
- pestrým výběrem netradičních úloh rozvíjí u žáků schopnost využívat znalosti a dovednosti z různých 
oborů 
- zařazováním vhodných situací ve výuce vede žáky k efektivnímu používání pomůcek, kalkulátoru a 
informačních a komunikačních technologií 
- vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně 
naplánovali plnění úkolů 

Způsob hodnocení žáků • Písemné práce, testy, cvičení 

• Ústní zkoušení 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly, kvízy, rébusy 

• Skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 

    

Matematika 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Matematika 1. ročník  

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

čte, píše a používá číslice do 20 Obor přirozených čísel do 20 

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

používá přirozená čísla k modelování reálných 
skutečností 

Obor přirozených čísel do 20 

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

počítá předmět v daném souboru, vytváří soubory s 
daným počtem prvků 

Obor přirozených čísel do 20 

 sčítá a odčítá s pomocí znázornění v oboru do 20 bez 
přechodu desítky  

Sčítání a odčítání do 20 

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

provádí zpaměti jednoduché početní operace v oboru 
do 20 bez přechodu desítky 

Sčítání a odčítání do 20 

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

porovnává množství a vytváří soubory prvků podle 
daných kritérií v oboru do 20, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 

Porovnávání čísel 

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

vysvětlí a používá matematické pojmy +, -, =,<, > Obor přirozených čísel do 20 

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

rozkládá čísla do 20 bez přechodu desítky Obor přirozených čísel do 20 

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

řeší jednoduché úlohy na +, - v oboru do 20 bez 
přechodu desítky 

Sčítání a odčítání do 20 

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

zobrazí číslo na číselné ose Číselná osa 

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

orientuje se v prostoru a užívá výrazy vpravo, vlevo, 
pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 

Úkoly na orientaci v prostoru 

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

modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím 
pomůcek 

Manipulační činnosti s konkrétními předměty 

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

doplní jednoduché tabulky a posloupnosti čísel v oboru 
do 20 

Tabulky 
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Matematika 1. ročník  

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

ukáže a pojmenuje základní geometrické tvary ZÁKLADNÍ ÚTVARY V ROVINĚ  
Trojúhelník, čtverec, obdelník, kruh 

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

ukáže příklady těles ve třídě ZÁKLADNÍ ÚTVARY V PROSTORU Kvádr, krychle, koule, 
válec 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Matematika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

čte, píše a používá číslice v oboru do 100 Obor přirozených čísel do 100 

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

sčítá a odčítá v oboru do dvaceti s přechodem desítky Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky 

 sčítá a odčítá s pomocí znázornění v oboru do 100 (celé 
desítky, dvojciferná čísla - jedno číslo je celá desítka, 
jednociferné a dvojciferné číslo bez přechodu i s 
přechodem přes základ)  

Sčítání a odčítání v oboru do 100 

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

provádí zpaměti jednoduché početní operace v oboru 
do 100 (celé desítky, dvojciferná čísla - jedno číslo je 
celá desítka, jednociferné a dvojciferné číslo bez 
přechodu i s přechodem přes základ) 

Sčítání a odčítání v oboru do 100 
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Matematika 2. ročník  

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

porovnává množství a vytváří soubory prvků podle 
daných kritérií v oboru do 100 

Porovnávání čísel 

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

vysvětlí a používá matematické pojmy +, -, ., :,<, > Obor přirozených čísel do 100 

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

rozloží číslo v oboru do 100 Rozklad čísla 

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

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

Obor přirozených čísel do 100 

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

užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Porovnávání čísel 

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

násobí a dělí čísly 0-5 Násobky čísel 0-5 

 používá závorky  Závorky 

 zaokrouhluje přirozená čísla v oboru do 100 na desítky  Zaokrouhlování na desítky 

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

orientuje se v prostoru a užívá výrazy vpravo, vlevo, 
pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 

Úkoly na orientaci v prostoru 

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

orientuje se v čase Úkoly na orientaci v čase 

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

modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím 
pomůcek 

Manipulační činnosti s konkrétními předměty 

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

doplní jednoduché tabulky a posloupnosti čísel v oboru 
do 100 

Tabulky 

 uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s 
drobnými mincemi  

Používání peněz 

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

ukáže a pojmenuje základní geometrické tvary, znázorní 
je 

Základní útvary v rovině Trojúhelník, čtverec, 
obdélník, kruh 

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

používá správně pravítko Práce s pravítkem 
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M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a označí Přímka a úsečka 

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

odhadne a změří délku úsečky, porovná úsečky Délka úsečky 

 seznámí se s jednotkami délky  Jednotky délky 

 rozliší rovné a křivé čáry  Rovné a křivé čáry 

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

ukáže příklady těles ve třídě ZÁKLADNÍ ÚTVARY V PROSTORU Kvádr, krychle, koule, 
válec, jehlan 

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

rozezná a dokresluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině 

Osově souměrné útvary 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Matematika 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 

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

čte, píše a používá číslice v oboru do 1000 Obor přirozených čísel do 1000 

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

sčítá a odčítá s pomocí znázornění na číselné ose v 
oboru do 1000 (dvojciferná čísla bez přechodu a s 
přechodem přes základ) 

Sčítání a odčítání v oboru do 1000 

 písemně sčítá a odčítá v oboru do 1000  Sčítání a odčítání v oboru do 1000 
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M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje 
vztah rovnosti a nerovnosti 

Porovnávání čísel 

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

vysvětlí a používá matematické pojmy +, -, ., :,<, > Obor přirozených čísel do 1000 

 rozloží číslo v oboru do 1000  Rozklad čísla 

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

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání, odčítání, 
násobení, dělení v oboru do 1000 

Obor přirozených čísel do 1000 

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

násobí a dělí čísly 6-10 Násobky čísel 6-10 

 násobí a dělí číslo dvojciferné jednociferným, seznámí 
se s dělením se zbytkem  

Násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným 

 používá závorky  Závorky 

 zaokrouhluje čísla na desítky a na stovky  Zaokrouhlování 

 používá kalkulátor  Práce s kalkulátorem 

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

orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času 

Jednotky času 

 modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím 
pomůcek  

Manipulační činnosti s konkrétními předměty 

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

doplní jednoduché tabulky a posloupnosti čísel v oboru 
do 1000 

Tabulky 

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

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s 
drobnými mincemi 

Používání peněz 

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

ukáže a pojmenuje základní geometrické tvary, znázorní 
je 

ZÁKLADNÍ ÚTVARY V ROVINĚ Trojúhelník, čtverec, 
obdelník, kruh 

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

používá správně pravítko a kružítko Práce s pravítkem a kružítkem 

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

rozezná přímku, úsečku a polopřímku, narýsuje je a 
označí 

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

narýsuje trojúhelník a kružnici a označí je Konstrukce trojúhelníku a kružnice 

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

ukáže a pojmenuje základní útvary v prostoru ZÁKLADNÍ ÚTVARY V PROSTORU  
Kvádr, krychle, koule, válec, jehlan 

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

rozezná přímky rovnoběžné a různoběžné Vzájemná poloha přímek 

 pojmenuje a používá jednotky délky (mm, cm, dm, m, 
km)  

Jednotky délky 

 převádí jednotky délky  Jednotky délky 

 vypočítá obvod trojúhelníku  Obvod trojúhelníku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

    

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 

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

čte, píše a porovnává čísla i na číselné ose v oboru do 
1000000 

OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL DO 1000  
Zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě, číselná osa, 
porovnávání čísel 
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M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

rozeznává sudá a lichá čísla Sudá a lichá čísla 

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

sčítá a odčítá zpaměti i písemně Sčítání a odčítání 

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

zapíše, řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy na sčítání, 
odčítání, násobení, dělení 

Slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, dělení 

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

zaokrouhluje čísla na desítky, stovky, tisíce Zaokrouhlování čísel 

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

písemně násobí jednociferným, dvouciferným, 
trojciferným činitelem 

Písemné násobení jednociferným, dvojciferným, 
trojciferným činitelem 

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

písemně dělí jednociferným dělitelem, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 

Písemné dělení jednociferným dělitelem 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

Komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

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

používá kalkulátor Kalkulátor 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data určí čas Úlohy na orientaci v prostoru a čase 

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

převádí jednotky délky, hmotnosti a času Jednotky délky, hmotnosti a času 

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

orientuje se a čte v jednoduché tabulce, sestavuje 
jednoduché tabulky 

Tabulky 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává, sbírá a třídí data Jízdní řády 

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

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi Peníze 
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M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

měří a porovnává délku úsečky Rýsování a porovnávání úseček 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojuje rovnoběžky a kolmice Rýsování rovnoběžek a kolmic 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

znázorní, narýsuje a označí základní rovinné obrazce Sestrojování kružnice, čtverce, obdélníku; poznávání 
základních rovinných útvarů (kruh, čtverec, obdélník, 
trojúhelník …) 

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

vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením jeho délek Výpočet obvodu trojúhelníku, čtverce, obdélníku; 
vzorce 

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

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, užívá 
základní jednotky obsahu 

Obsah 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

vypočítá obsah čtverce a obdélníku Výpočet obsahu čtverce, obdélníku 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru, 
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 
souměrné útvary 

Osově souměrné útvary 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

    

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

čte, píše a porovnává čísla i na číselné ose v oboru 
přirozených čísel 

PŘIROZENÁ ČÍSLA  
Zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě a jeho 
znázornění (číselná osa, teploměr, model), 
porovnávání čísel 

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

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

CELÁ ČÍSLA  
Zápis čísla, znázornění (číselná osa, teploměr) 
 
 

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  
Zápis čísla, znázornění (číselná osa, teploměr) 

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

modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku; porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

ZLOMKY  
Zápis čísla, znázornění (model) 

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

rozeznává sudá a lichá čísla Sudá a lichá čísla 

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

sčítá a odčítá zpaměti i písemně Sčítání a odčítání 

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

zaokrouhluje přirozená čísla na desítky, stovky, tisíce, 
desetitisíce, statisíce, milióny s využitím ve slovních 
úlohách 

Zaokrouhlování čísel 

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

tvoří a zapisuje příklady na násobení Písemné násobení jednociferným, dvojciferným a 
trojciferným činitelem 

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

tvoří a zapisuje příklady na dělení, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 

Písemné dělení jednociferným a dvojciferným 
dělitelem 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

Komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

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 a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru přirozených čísel 

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

používá kalkulátor Práce s kalkulátorem 

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

určí čas Úlohy na orientaci v prostoru a čase 

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

převede jednotek délky, hmotnosti a času Jednotky délky, hmotnosti a času 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává, sbírá a třídí data Jízdní řády 

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

orientuje se a čte v jednoduché tabulce a diagramu, 
sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

Tabulky, diagramy, grafy 

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

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi Manipulace s penězi 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary, 
užívá jednoduché konstrukce, sčítá a odčítá graficky 
úsečky, určí délku lomené čáry 

RÝSOVÁNÍ  
Lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, 
čtverec, obdélník a trojúhelník, kruh, mnohoúhelník 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojí kolmice a rovnoběžky Rýsování kolmic a rovnoběžek 

 rýsuje osu souměrnosti  Osa souměrnosti 

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

vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením jeho délek Obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

vypočítá obsah čtverce, obdélníku a trojúhelníku, užívá 
základní jednotky obsahu 

Obsah čtverce, obdélníku a trojúhelníku 

 pozná a pojmenuje základní tělesa  ZÁKLADNÍ ÚTVARY V PROSTORU  
Kvádr, krychle, koule, válec, jehlan, kužel 

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 praktické slovní úlohy, jejichž řešení 
nemusí být závislé na matematických postupech 

Číselné a obrázkové řady, doplňovačky 

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

porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem 

ZLOMKY Zápis zlomků Sčítání a odčítání zlomků se 
stejným jmenovatelem 

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

používá zápis ve formě zlomků ZLOMKY Zápis zlomků Sčítání a odčítání zlomků se 
stejným jmenovatelem 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Matematika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla, provádí s nimi 
početní operace  

PŘIROZENÁ ČÍSLA opakování všech početních výkonů, 
zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a 
zaokrouhlování čísel 

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

provádí odhady a kontrolu výpočtů zaokrouhluje PŘIROZENÁ ČÍSLA opakování všech početních výkonů, 
zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a 
zaokrouhlování čísel 

 zobrazí přirozené číslo na číselné ose  PŘIROZENÁ ČÍSLA opakování všech početních výkonů, 
zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a 
zaokrouhlování čísel 

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

zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor 

DESETINNÁ ČÍSLA  
Zavedení pojmu zlomek, vyjádření zlomku z celku, 
sčítání a odčítání zlomku se stejným jmenovatelem, 
zavedení desetinných čísel, jejích sčítání a odčítání, 
porovnávání a zaokrouhlování 

 využívá násobení a dělení 10, 100, ... při převádění 
jednotek na délky, hmotnosti a obsahy  

Užití desetinných čísel u jednotek hmotnosti a délky, 
násobení a dělení 10, 100,... Převádění jednotek na 
délky, seznámení s převody jednotek obsahu a 
hmotnosti 
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 násobí a dělí desetinná čísla  Násobení a dělení desetinných čísel - zavedení 
násobení des. čísel číslem desetinným 

 řeší jednoduché slovní úlohy  Násobení a dělení desetinných čísel - zavedení 
násobení des. čísel číslem desetinným 

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 problémů 

GEOMERTIE V ROVINĚ A PROSTORU  
Bod, úsečka, přímka, kružnice, obdélník, čtverec, 
trojúhelník 

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 potřebnou matematickou symboliku Obsah obdélníka a čtverce 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem narýsuje úhel dané velikosti, změří velikost úhlu, úhly 
sčítá a odčítá 

ÚHEL A JEHO VELIKOST  
Odhad a měření velikosti úhlů, konstrukce úhlů dané 
velikosti, osa úhlu, sčítání a odčítání úhlu 

 umí sestrojit osu úhlu  ÚHEL A JEHO VELIKOST  
Odhad a měření velikosti úhlů, konstrukce úhlů dané 
velikosti, osa úhlu, sčítání a odčítání úhlu 

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

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
souměrnosti a určí útvar osobě souměrný 

OSOVÁ SOUMĚRNOST  
Shodné a osově souměrné útvary 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary charakterizuje a třídí trojúhelníky, sestrojí výšky a 
těžnice, sestrojí osu úhlu 

DRUHY TROJÚHELNÍKA 
 Jeho úhly, výšky a těžnice, kružnice vepsaná a opsaná 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary načrtne a sestrojí různé druhy trojúhelníků DRUHY TROJÚHELNÍKA  
Jeho úhly, výšky a těžnice, kružnice vepsaná a opsaná 

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

určuje a charakterizuje kvádr a krychli, analyzuje jejich 
vlastnosti 

Opakování druhů těles a jejich sítí 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí jejich síť Opakování druhů těles a jejich sítí 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a počítá objem a povrch kvádru a krychle KVÁDR A KRYCHLE  
Povrch, objem, jednotky 

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 

KVÁDR A KRYCHLE  
Povrch, objem, jednotky 
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M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel 

DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL  
Násobek, dělitel, znaky dělitelnosti, prvočíslo, číslo 
složené, společný násobek, společný dělitel 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

    

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 

 modeluje a zapisuje zlomkem část celku  RACIONÁLNÍ ČÍSLA  
Čtení a zápis zlomku, vztah mezi zlomky a des. čísly, 
zobrazení na číselné ose, převrácený zlomek, smíšené 
číslo, početní operace, složený zlomek 

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

převádí zlomky na desetinná čísla a naopak, porovnává 
zlomky, provádí početní operace s racionálními čísly 

RACIONÁLNÍ ČÍSLA  
Čtení a zápis zlomku, vztah mezi zlomky a des. čísly, 
zobrazení na číselné ose, převrácený zlomek, smíšené 
číslo, početní operace, složený zlomek 

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, zlomkem, desetinným 
číslem 

RACIONÁLNÍ ČÍSLA  
Čtení a zápis zlomku, vztah mezi zlomky a des. čísly, 
zobrazení na číselné ose, převrácený zlomek, smíšené 
číslo, početní operace, složený zlomek 
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 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nich využívá matematický aparát v 
oboru racionálních čísel  

RACIONÁLNÍ ČÍSLA  
Čtení a zápis zlomku, vztah mezi zlomky a des. čísly, 
zobrazení na číselné ose, převrácený zlomek, smíšené 
číslo, početní operace, složený zlomek 

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

provádí početní operace s celými čísly CELÁ ČÍSLA  
Čtení a zápis, zobrazení na číselné ose, opačné číslo, 
absolutní hodnota, početní operace 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

 vysvětlí pojem opačné číslo, určí absolutní hodnotu 
daného čísla a chápe jeho geometrický význam  

CELÁ ČÍSLA  
Čtení a zápis, zobrazení na číselné ose, opačné číslo, 
absolutní hodnota, početní operace 

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

vyjádří část celku pomocí procent PROCENTA  
Pojem, základ, procentová část, počet procent, slovní 
úlohy 

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

užívá různých způsob kvantitativního vyjádření vztahu 
celek - část procentem 

PROCENTA  
Pojem, základ, procentová část, počet procent, 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 

analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nich využívá matematický aparát v 
oboru celých čísel 

CELÁ ČÍSLA  
Čtení a zápis, zobrazení na číselné ose, opačné číslo, 
absolutní hodnota, početní operace 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

řeší aplikační úlohy na procenta PROCENTA  
Pojem, základ, procentová část, počet procent, slovní 
úlohy 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 
poměrem 

POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST  
Pojem, zvětšení a zmenšení v daném poměru, 
rozdělení dané hodnoty v daném poměru, měřítko, 
úměra, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

pracuje s měřítky map a plánů POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST  
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Pojem, zvětšení a zmenšení v daném poměru, 
rozdělení dané hodnoty v daném poměru, měřítko, 
úměra, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST  
Pojem, zvětšení a zmenšení v daném poměru, 
rozdělení dané hodnoty v daném poměru, měřítko, 
úměra, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

urči vztah přímé a nepřímé úměrnosti POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST  
Pojem, zvětšení a zmenšení v daném poměru, 
rozdělení dané hodnoty v daném poměru, měřítko, 
úměra, přímá a nepřímá úměrnost, 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 poměrem 

POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST  
Pojem, zvětšení a zmenšení v daném poměru, 
rozdělení dané hodnoty v daném poměru, měřítko, 
úměra, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

pozná shodné útvary, užívá věty o shodnosti 
trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách 

TROJÚHELNÍK  
Shodnost trojúhelníků, trojúhelníková nerovnost, 
konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu 

 sestrojí trojúhelník z daných prvků, dbá na kvalitu a 
přesnost rýsování  

TROJÚHELNÍK  
Shodnost trojúhelníků, trojúhelníková nerovnost, 
konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary charakterizuje pojem rovnoběžníku, načrtne a sestrojí 
jej 

ROVNOBĚŽNÍKY  
Pojem, vlastnosti, rozdělení, konstrukce, obvod, obsah 
Obvod a obsah trojúhelníku 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozlišuje různé typy rovnoběžníků ROVNOBĚŽNÍKY  
Pojem, vlastnosti, rozdělení, konstrukce, obvod, obsah 
Obvod a obsah trojúhelníku 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku a 
trojúhelníku 

ROVNOBĚŽNÍKY  
Pojem, vlastnosti, rozdělení, konstrukce, obvod, obsah 
Obvod a obsah trojúhelníku 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozpozná a charakterizuje lichoběžník LICHOBĚŽNÍK  
Pojem, konstrukce 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary načrtne a sestrojí jej LICHOBĚŽNÍK  
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Pojem, konstrukce 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

vypočítá jeho obvod a obsah LICHOBĚŽNÍK  
Pojem, konstrukce 

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

rozezná a pojmenuje hranol HRANOLY  
Pojem, povrch, objem 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině HRANOLY  
Pojem, povrch, objem 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a narýsuje síť hranolu HRANOLY  
Pojem, povrch, objem 

 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu HRANOLY  
Pojem, povrch, objem 

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 
souměrnosti 

STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST  
Sestrojení obrazu obrazce ve středové souměrnosti 

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

určí středově souměrný útvar STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST  
Sestrojení obrazu obrazce ve středové souměrnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

    

Matematika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

110 

Matematika 8. ročník  

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 definuje pojem výraz  VÝRAZY  
Číselné výrazy, proměnná, výrazy s proměnnou, 
úpravy výrazů 

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 

VÝRAZY  
Číselné výrazy, proměnná, výrazy s proměnnou, 
úpravy výrazů 
 

 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

určí hodnotu číselného výrazu VÝRAZY  
Číselné výrazy, proměnná, výrazy s proměnnou, 
úpravy výrazů 

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 

zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text VÝRAZY  
Číselné výrazy, proměnná, výrazy s proměnnou, 
úpravy výrazů 

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 

dosazuje do výrazu s proměnnou, provádí početní 
operace s mnohočleny 

VÝRAZY  
Číselné výrazy, proměnná, výrazy s proměnnou, 
úpravy výrazů 

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

užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA  
Pojem, čtení a zápis druhým mocnin a odmocnin 
Určení druhých mocnin a odmocnin 

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 

PYTHAGOROVA VĚTA  
Pojem, výpočet délek stran v pravoúhlém 
trojúhelníku, užití Pythagorovy věty 

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

využívá kalkulátor PYTHAGOROVA VĚTA  
Pojem, výpočet délek stran v pravoúhlém 
trojúhelníku, užití Pythagorovy věty 
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Matematika 8. ročník  

 zapíše číslo ve tvaru a . 10 pro 1< a< 10, kde n je celé 
číslo. Provádí početní operace s mocninami s 
přirozeným mocnitelem.  

MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM  
Čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem.  
Zápis čísla pomocí mocnin deseti.  
Početní operace s mocninami s přirozeným 
mocnitelem. 

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 LINEÁRNÍ ROVNICE  
Rovnost, lineární rovnice. Rovnice s nezn. ve 
jmenovateli. 

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 aplikací získaných matematických 
poznatků a dovedností 

LINEÁRNÍ ROVNICE 
 Rovnost, lineární rovnice. Rovnice s nezn. ve 
jmenovateli. 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic LINEÁRNÍ ROVNICE  
Rovnost, lineární rovnice. Rovnice s nezn. ve 
jmenovateli. 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá různá 
řešení. 

Slovní úlohy 

 určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, určí 
vzájemnou polohu dvou kružnic  

KRUH, KRUŽNICE  
Vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha 
dvou kružnic, délka kružnice, obsah kruhu. Kruhová 
výseč, délka oblouku kružnice. 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

vypočítává obvod a obsah kruhu KRUH, KRUŽNICE  
Vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha 
dvou kružnic, délka kružnice, obsah kruhu. Kruhová 
výseč, délka oblouku kružnice. 

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

charakterizuje válec VÁLEC  
Pojem, povrch, objem. 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá povrch a objem válce VÁLEC  
Pojem, povrch, objem. 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí jeho síť VÁLEC  
Pojem, povrch, objem. 
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Matematika 8. ročník  

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 

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY  
Jednoduché konstrukce, množiny všech bodů dané 
vlastnosti, Thaletova kružnice, konstrukční úlohy. 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická data v 
grafech a tabulkách, porovnává a zpracovává soubory 
dat 

SHROMAŽĎOVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 
STATISTICKÝCH ÚDAJŮ  
Základní statistické pojmy, základní charakteristiky 
statistického souboru 

M-9-2-02 porovnává soubory dat 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem SHROMAŽĎOVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 
STATISTICKÝCH ÚDAJŮ  
Základní statistické pojmy, základní charakteristiky 
statistického souboru 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

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

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

    

Matematika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

provádí rozklad mnohočlenu na součin (vytýkáním, 
pomocí vzorců), provádí početní operace s lomenými 
výrazy 

VÝRAZY  
Úpravy výrazů pomocí vzorců, rozklad výrazů na 
součin, pojem lomený výraz, početní operace s 
lomenými výrazy. 
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Matematika 9. ročník  

 řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím 
znalostí o lomených výrazech  

Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

 řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými (metoda sčítací a dosazovací)  

SOUSTAVY ROVNIC  
Soustava dvou lineárních rovnice se dvěma 
neznámými, slovní úlohy o pohybu, směsích, společné 
práci, úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav 
lineárních rovnic 

SOUSTAVY ROVNIC  
Soustava dvou lineárních rovnice se dvěma 
neznámými, slovní úlohy o pohybu, směsích, společné 
práci, úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá různá 
řešení 

SOUSTAVY ROVNIC  
Soustava dvou lineárních rovnice se dvěma 
neznámými, slovní úlohy o pohybu, směsích, společné 
práci, úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic 

 určí podobné útvary  PODOBNOST  
Věty o podobnosti, podobnost geometrických útvarů. 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

užívá věty o podobnosti pro řešení konkrétních úkolů. PODOBNOST  
Věty o podobnosti, podobnost geometrických útvarů. 

 zakreslí bod v PSS, chápe pojem funkce, rozlišuje 
lineární a kvadratickou funkci, sestaví tabulku a zakreslí 
graf dané funkce  

FUNKCE  
Pojem, pravoúhlá soustava souřadnic, grafy, grafické 
řešení soustavy lineárních rovnic, nepřímá úměrnost, 
kvadratická funkce 

 určí definiční obor funkce, obor hodnot  FUNKCE  
Pojem, pravoúhlá soustava souřadnic, grafy, grafické 
řešení soustavy lineárních rovnic, nepřímá úměrnost, 
kvadratická funkce 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů. 

FUNKCE  
Pojem, pravoúhlá soustava souřadnic, grafy, grafické 
řešení soustavy lineárních rovnic, nepřímá úměrnost, 
kvadratická funkce 

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

charakterizuje jednotlivá tělesa, analyzuje jejich 
vlastnosti 

TĚLESA  
Kužel, jehlan, koule, povrch a objem těles 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat TĚLESA  
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Kužel, jehlan, koule, povrch a objem těles 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá povrch a objem těles TĚLESA  
Kužel, jehlan, koule, povrch a objem těles 

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 v různých 
tematických a vzdělávacích oblastech 

TĚLESA  
Kužel, jehlan, koule, povrch a objem těles 

 užívá goniometrické funkce k výpočtům.  GONIOMETRICKÉ FUNKCE  
Grafy goniom. funkcí, oblouková míra 

 načrtne graf goniometrické funkce.  GONIOMETRICKÉ FUNKCE  
Grafy goniom. funkcí, oblouková míra 

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 

GONIOMETRICKÉ FUNKCE  
Grafy goniom. funkcí, oblouková míra 

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

využívá kalkulátor GONIOMETRICKÉ FUNKCE  
Grafy goniom. funkcí, oblouková míra 

 na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH.  

FINANČNÍ MATEMATIKA  
Základní pojmy finanční matematiky, tvorba ceny, 
úroky, inflace 

 vysvětlí význam úroku placeného a přijatého  FINANČNÍ MATEMATIKA  
Základní pojmy finanční matematiky, tvorba ceny, 
úroky, inflace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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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 0 1 0 4 

     Povinný Povinný Povinný  Povinný     

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informatika  

Charakteristika předmětu Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační 
systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, 
kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti 
a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět 
světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou. Informatika umožňuje všem žákům 
dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní 
techniky a moderních informačních technologií. 
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace 
a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek  
k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého 
typu, jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší. 
Na naší škole je informatika vyučována od čtvrtého ročníku prvního stupně, kde je jí věnována jedna 
hodina. Dále je vyučována v pátém, šestém a osmém ročníku vždy po 1 hodině, přičemž byla časová 
dotace předmětu na 2. stupni navýšena o jednu disponibilní hodinu.  
Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá informatika 
svým specifickým dílem. 

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

Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší s připojením k internetu ve specializované učebně. 
Některá témata probíhají bez počítače. 
V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a 
spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem. 
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Název předmětu Informatika 

Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy, 
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání. 
Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. K realizaci výuky není třeba žádných 
nákupů pomůcek kromě běžných počítačů. 
 
I. STUPEŇ 
Na prvním stupni se žáci seznamují s počítačem, jeho základním ovládáním a pojmoslovím, ale také 
s pravidly, která mají při práci dodržovat. Využívají internet jako komunikační prostředek, jako vyhledávač 
dalších zdrojů informací, znají bezpečnostní pravidla i rizika. Pracují s daty a informacemi, seznamují se  
s jejich kódováním a šifrováním. Učí se základům programování, poznávají blokově orientované 
programovací jazyky a pracují s nimi. 
Vyučovací předmět Informatika je vyučován 1 hodinu týdně ve čtvrtém a 1 hodinu týdně v pátém ročníku. 
II. STUPEŇ 
Na druhém stupni je Informatika vyučovaná ve dvou fázích, a to v šesté a osmé třídě. Ve vyučovacím 
předmětu Informatika je vyučován v těchto ročnících 1 hodinu týdně, z toho v osmé třídě je využita 1 
hodina disponibilní časové dotace. V tomto předmětu se prohlubují zde znalosti práce s internetem a 
textovým editorem Word a přidává se poznání tabulkového editoru Excel a programu pro tvorbu 
prezentací PowerPoint. Žáci se též seznamují s programem Malování. Předmět je zaměřen na praktické 
využití těchto programů, ale také na ochranu duševního vlastnictví a autorských práv. V rámci tohoto 
předmětu vznikají výstupy, které jsou součástí školního časopisu. 

Integrace předmětů • Informatika 

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

Kompetence k učení: 
I. STUPEŇ 
- vede žáky využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací 
- vybírá metody učení, které jsou efektivní pro další rozvoj 
- vede žáky k samostatnému pozorování a experimentu, získané výsledky žák porovnává, kriticky posuzuje 
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti  
II. STUPEŇ 
- zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních 
technologií v praktickém životě 
- vede žáky k využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací 
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Kompetence k řešení problémů: 
I. STUPEŇ 
- žák vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob 
řešení, využije vlastní úsudek a zkušenosti  
- vede k vyhledávání a ověřování informací, které jsou nutné k řešení problémů, a k objevování různých 
variant řešení  
- žák samostatně řeší problémy, ověřuje správnost řešení, osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací  
II. STUPEŇ 
- navozuje problémové situace, které žáci musí řešit 
- vede k vyhledávání a ověřování informací, které jsou nutné k řešení problémů 
- výběrem různorodých úkolů rozvíjí u žáků kritické myšlení 

Kompetence komunikativní: 
I. STUPEŇ 
- nachází příklady pro účinnou komunikaci skrze informační technologie 
- cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali své výstupy 
- žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, zvuků a jiných infomačních a 
komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji i k zapojení 
se do dění  
II. STUPEŇ 
- nachází příklady pro účinnou komunikaci skrze informační technologie 
- cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali své výstupy a 
využívali je i v ostatních předmětech 
- dává příklady pro komunikaci s dalšími lidmi skrze informační technologie 

Kompetence sociální a personální: 
I. STUPEŇ 
- organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadaný úkol žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc 
jinému spolužákovi 
- žáci spolupracují ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu  
- žák přispívá k diskuzím a debatám, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolu 
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II.STUPEŇ 
- organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadaný úkol žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc 
pomalejšímu spolužákovi 
- využívá každou vhodnou příležitost k diskusím žáků na aktuální témata z oblasti informační technologie 
(např. autorský zákon, počítačové viry) 
- při projektech učí žáky pracovat v týmu a rozdělit si a naplánovat práci 
- vyžaduje od žáků prezentaci jejich prací a následně hodnocení práce jejich i ostatních žáků 

Kompetence občanské: 
I. STUPEŇ 
- povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o informatiku a snahu zlepšovat 
své výsledky 
- učí žáky jednat eticky při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí  
II. STUPEŇ 
- povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o informatiku a snahu zlepšovat 
své výsledky 
- vytváří příležitosti pro žáky, aby různými formami počítačové prezentace představili vlastní zemi 
- seznamuje žáky s legislativním hlediskem a obecnými morálními zákony – softwarové pirátství, autorský 
zákon, ochrana osobních údajů, hesla apod. – vyžadujeme přísné dodržování těchto zákonů a jdeme v 
tomto ohledu žákům příkladem (citace použitého pramene, pouze legální software ve škole…) 
- při zpracovávání informací z internetu i jiných médií klade důraz na kritické myšlení, zamyšlení se nad 
obsahem sdělení a posouzení jeho věrohodnosti 

Kompetence pracovní: 
I. STUPEŇ 
- pečlivou kontrolou vede žáky k dodržování vymezených a bezpečnostních pravidel  
- učí žáky předcházet situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat  
II.STUPEŇ 
- vyžaduje dodržování bezpečnosti a hygienických pravidel při práci s výpočetní technikou 
- umožňuje žákům využívat informační a komunikační technologie důležité pro jejich další profesní růst 
- vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 
- pečlivou kontrolou vede žáky k dodržování vymezených pravidel ve specializované učebně 

Kompetence digitální: 
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I. STUPEŇ 
- žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, využívá je při zapojení do života školy i do 
společnosti, sám rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či jaký problém využít  
- vede žáky k získávání, vyhledávání, kritickému posuzování, správě a sdílení dat, informací a digitálního 
obsahu 
- žák vytváří a upravuje digitální obsah, vyjadřuje se pomocí digitálních prostředků  
- učí žáky chápat význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje je s novými 
technologiemi, společně kriticky hodnotí jejich přínos a reflektují jejich rizika  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Tento předmět se vyučuje ve specializované učebně. 

Způsob hodnocení žáků • Cvičení v daných programech 

• Praktické aktivní činnosti žáka 

• Spolupráce, diskuze, samostatná práce 

• Tvořivé učení s objevováním 

• Kritické řešení problémů, experiment, ověřování vlastních hypotéz 

• Projektové práce 

• Badatelské aktivity, problémová výuka 

• Dovednostní testy 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu  

• Sebehodnocení 

 

Informatika 4. 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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• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty 
různého typu 
 

pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 
pracuje, vysvětlí, k čemu slouží 
edituje digitální text, vytvoří obrázek 
přehraje zvuk či video 
uloží svoji práci do souboru, otevře soubor 
používá krok zpět, zoom 
řeší úkol použitím schránky 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 
Digitální zařízení 
Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace 
Ovládání myši 
Kreslení čar, vybarvování 
Používání ovladačů 
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom) 
Kreslení bitmapových obrázků 
Psaní slov na klávesnici 
Editace textu 
Ukládání práce do souboru 
Otevírání souborů 
Přehrávání zvuku 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla 
pro práci s digitálními technologiemi 

dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním 
zařízením 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty 
různého typu 

uvede různé příklady využití digitálních technologií 
v zaměstnání rodičů 
najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci 
při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i 
na vzdálených počítačích a spouští online aplikace 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 
Využití digitálních technologií v různých oborech 
Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 
uživatele 
Práce se soubory 
Propojení technologií, internet 
Sdílení dat, cloud 
Pravidla bezpečné práce s digitálním zařízením, 
uživatelské účty a hesla 
Technické problémy a přístupy k jejich řešení 

I 5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná 
rizika, která s takovým propojením souvisejí 

propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní 
rizika, která s takovým propojením souvisejí 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla 
pro práci s digitálními technologiemi 

pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke 
svému účtu a odhlásí se z něj 
rozpozná zvláštní chování počítače a případně 
přivolá pomoc dospělého 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již 
ví, a znázorní ji 

sdělí informaci obrázkem 
předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 
Piktogramy, emodži 
Kód 
 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text 
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zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí 
mřížky 
obrázek složí z daných geometrických tvarů či 
navazujících úseček 

Přenos na dálku, šifra 
Pixel, rastr, rozlišení 
Tvary, skládání obrazce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

 

Informatika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a 
která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; 
vyslovuje odpovědi na základě dat 

pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních 
materiálech 
doplní posloupnost prvků 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
Data, druhy dat 
Doplňování tabulky a datových řad 
Kritéria kontroly dat 
Řazení dat v tabulce 
Vizualizace dat v grafu 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i 
nečíselná data 

umístí data správně do tabulky 
doplní prvky v tabulce 
v posloupnosti opakujících se prvků nahradí 
chybný za správný 
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I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy 
postupů 

vytvoří a použije nový blok 
upraví program pro obdobný problém 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ  
Příkazy a jejich spojování 
Opakování příkazů 
Pohyb a razítkování 
Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy 
Vlastní bloky a jejich vytváření 
Kombinace procedur 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se 
vzory, používá opakování a připravené 
podprogramy 

v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví program pro ovládání postavy 
rozpozná opakující se vzory, používá opakování, 
stanoví, co se bude opakovat a kolikrát 
 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu 
či programu, najde a opraví v něm případnou 
chybu 

v programu najde a opraví chyby 
 

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi 

nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky 
určí, jak spolu prvky souvisí 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
Systém, struktura, prvky, vztahy 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy 
postupů 

vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky 
cíleně využívá náhodu při volbě vstupních hodnot 
příkazů 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ  
Kreslení čar 
Pevný počet opakování 
Ladění, hledání chyb 
Vlastní bloky a jejich vytváření 
Změna vlastností postavy pomocí příkazu 
Náhodné hodnoty 
Čtení programů 
Programovací projekt 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé 
kroky 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se 
vzory, používá opakování a připravené 
podprogramy 

v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví program řídící chování postavy 
rozpozná opakující se vzory, používá opakování, 
stanoví, co se bude opakovat a kolikrát 
rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, 
před nebo za něj 
rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo 
postup zjednodušit 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu 
či programu, najde a opraví v něm případnou 
chybu 

v programu najde a opraví chyby 
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I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již 
ví, a znázorní ji 

pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty 
pomocí obrázku znázorní jev 
pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ  
Graf, hledání cesty 
Schémata, obrázkové modely 
Model 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy 
postupů 

v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví program pro řízení pohybu a reakcí postav 
v programu najde a opraví chyby 
používá události ke spuštění činnosti postav 
přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé 
kroky 
upraví program pro obdobný problém 
ovládá více postav pomocí zpráv 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ  
Ovládání pohybu postav 
Násobné postavy a souběžné reakce 
Modifikace programu 
Animace střídáním obrázků 
Spouštění pomocí událostí 
Vysílání zpráv mezi postavami 
Čtení programů 
Programovací projekt 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se 
vzory, používá opakování a připravené 
podprogramy 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu 
či programu, najde a opraví v něm případnou 
chybu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Informatika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 
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• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-9-1-01 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 

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

používá informace z různých informačních zdrojů a 
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

Internet 

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 

TEXTOVÝ EDITOR (WORD)  
Psaní textu Formát textu, odstavce Odrážky, číslování 
Vkládání a úprava objektů 

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 

TEXTOVÝ EDITOR (WORD)  
Psaní textu Formát textu, odstavce Odrážky, číslování 
Vkládání a úprava objektů 

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 

Tabulkový editor (Excel)- tvorba tabulky 

Prezentační program (Power Point)-tvorba prezentace 

Malování 

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví 

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním 
vlastnictví 

Autorský zákon  
Používání citací 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Informatika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 
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Informatika 8. ročník  

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

používá informace z různých informačních zdrojů a 
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

Internet 

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 

TEXTOVÝ EDITOR (WORD)  
Formát textu, odstavce  
Odrážky, číslování  
Vkládání a úprava objektů  
Tabulátory  
Záhlaví a zápatí  
Čísla stránek 

TABULKOVÝ EDITOR (EXCEL)  
Tabulky  
Další početní operace  
Práce s grafem 

PREZENTAČNÍ PROGRAM (POWER POINT)  
Tvorba a úprava prezentací 

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 

TEXTOVÝ EDITOR (WORD)  
Formát textu, odstavce  
Odrážky, číslování  
Vkládání a úprava objektů  
Tabulátory  
Záhlaví a zápatí  
Čísla stránek 

TABULKOVÝ EDITOR (EXCEL)  
Tabulky  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

126 

Informatika 8. ročník  

Další početní operace  
Práce s grafem 

PREZENTAČNÍ PROGRAM (POWER POINT)  
Tvorba a úprava prezentací 

 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
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5.6 Člověk a jeho svět  

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 1 2 3 3 0 0 0 0 11 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Člověk a jeho svět 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Tento vyučovací předmět představuje žákům oblasti týkající se člověka, rodiny, společnosti, ale také vlasti, 
přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších. Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky získané ve výchově i 
předchozím předškolním vzděláním. Žáci pozorují jevy a dění kolem sebe, popisují jej, vytváří si ucelený 
obraz o světě. Prvně se setkávají s osobami a místy časově vzdálenými a přemýšlejí o nich. Učí se ochraně 
přírody a hrdosti na svoji vlast. 

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

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět patří do stejnojmenné vzdělávací oblasti. Jedná se o propojení 
bývalých předmětů Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Je vyučován ve všech ročnících prvního stupně  
v celkové časové dotaci 11 hodin. Časová dotace z disponibilní části tedy nebyla navýšena. V prvním 
ročníku je vyučován předmět 2 hodiny týdně, ve druhém 1 hodinu týdně,  ve třetím ročníku je vyučován 2 
hodiny týdně, ve čtvrtém a pátém 3 hodiny týdně. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

• Dramatická výchova 

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

Kompetence k učení: 
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly a důsledně kontroluje jejich správné užívání 
- vybírá různorodé metody učení, aby žák mohl vybrat, který styl mu nejvíce vyhovuje 
- orientací na plánku a mapě propojuje širší celky poznatků 

Kompetence k řešení problémů: 
- zadává úkoly, které žáci řeší na základě vyhledaných informací z různých zdrojů 
- předkládá různorodé problémové situace, na jejichž základě žák pochopí problém a předkládá různé 
způsoby řešení, které vedou k vytvoření vlastního úsudku 
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Název předmětu Člověk a jeho svět 

 

Kompetence komunikativní: 
- vede žáky k různým způsobům prezentace vlastní práce 
- předkládá různorodé typy textů, záznamů a obrazového materiálu, které žák dokáže zařadit, prezentovat, 
přemýšlet o nich a tvořivě s nimi pracovat 

Kompetence sociální a personální: 
- vytváří činnosti vhodné pro práci ve skupině 
- při projektu vytváří pravidla společně se žáky 
- předkládá témata, o nichž mohou žáci diskutovat, obhajovat vlastní názor, naslouchat druhým a 
respektovat jejich mínění 

Kompetence občanské: 
– poukazuje na enviromentální problémy v okolí bydliště a školy a vede k přemýšlení nad vznikem těchto 
problémů a způsobů řešení 
– na příkladech vede k poznání kulturních tradic a dědictví 

Kompetence pracovní: 
- vyžaduje od žáků dodržování pravidel bezpečnosti 
- předkládá různé druhy materiálu, z nichž mohou žáci tvořit výstupy 

Způsob hodnocení žáků • Písemné práce, testy, cvičení 

• Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy,… 

• Projektové a skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 
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Člověk a jeho svět 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 orientuje se v místě svého bydliště, zná svou adresu  DOMOV  
Orientace v obci podle orientačních bodů, adresa 
bydliště 

 orientuje se v okolí školy  ŠKOLA  
Prostředí školy, život ve škole, okolí školy 

 zvládne cestu do školy  ZÁKLADY DOPRAVNÍ VÝCHOVY  
Bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace 

 uvede nejvýznamnější místa v okolí  Obec, místní krajina 

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, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 

RODINA  
Postavení jedince v rodině, život a funkce v rodině 

 osvojí si základy společenského chování  SOUŽITÍ LIDÍ  
Mezilidské vztahy, jednání u lékaře, v obchodě Druhy 
zaměstnání, zájmové organizace a spolky 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 

SOUŽITÍ LIDÍ  
Mezilidské vztahy, jednání u lékaře, v obchodě Druhy 
zaměstnání, zájmové organizace a spolky 

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 správně při setkání s neznámými lidmi CHOVÁNÍ LIDÍ  
Bezpečné chování, situace v hromadného ohrožení 
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Člověk a jeho svět 1. ročník  

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 různých situací v denním 
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

ČASOVÝ ŘÁD  
Roční období, den, týden, měsíc, rok 

 pozná, kolik je hodin  ORIENTACE V ČASE  
Celá hodina, půlhodina, čtvrthodina, třičtvrtěhodinka 

 popíše (nakreslí) rozvrh svých denních činností  ORIENTACE V ČASE  
Denní režim, rozlišení povinnosti a zábavy 

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 

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka a o lidské společnosti 

RODINA  
Postavení jedince v rodině, život a funkce v rodině 

Pověsti, tradice, zájmová činnost 

DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá 
pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a 
přirozeně v nich jedná 

rozlišuje herní a reálnou situaci, přijímá pravidla hry Herní dovednosti 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích 

ROZMANITOSTI PODMÍNEK ŽIVOTA  
Znaky ročních období, chování živočichů, práce na 
zahradě 

 pozná a pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny  Ovoce a zelenina 

 uvede příklady a vysvětlí, jak se správně chovat v 
přírodě  

Ochrana přírody, péče o životní prostředí 

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 správné hygienické návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle 

PÉČE O ZDRAVÍ  
Osobní hygiena  
Drobné úrazy a poranění  
První pomoc při drobných poraněních 

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 

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času 

Vhodná a nevhodná místa pro hru 

 uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu  

Bezpečné chování v rizikovém prostředí 

jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Bezpečné chování v silničním provozu 
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Člověk a jeho svět 1. 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 

Předcházení úrazům 

 ukáže, pojmenuje hlavní části lidského těla  LIDSKÉ TĚLO  
Části těla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

Člověk a jeho svět 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v 
nejbližším okolí 

OBEC, MÍSTNÍ KRAJINA  
Její části, poloha v krajině, význačné budovy 

ŠKOLA  
Prostředí školy a její okolí, bezpečná cesta do školy, 
riziková místa a situace 

Základy dopravní výchovy 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 

RODINA  
Postavení jedince ve škole, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy 
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spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků 
i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům 

CHOVÁNÍ LIDÍ  
Pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické 
zásady 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

pojmenuje nejdůležitější povolání a pracovní činnosti SOUŽITÍ LIDÍ  
Mezilidské vztahy, komunikace, povolání 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

umí se chovat v situaci hromadného ohrožení Požár, poplach, telefonní číslo 

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 různých situací v denním 
životě 

ORIENTACE V ČASE A ČASOVÝ ŘÁD  
Určování času, kalendáře, denní režim, roční období 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti MINULOST KRAJE  
Pověsti 

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, 
v němž žije 

MINULOST KRAJE  
Pověsti 

DV-3-1-04 spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní 
situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje 
prezentace ostatních 

spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace Náměty a témata v dramatických situacích 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích 

ROSTLINY, HOUBY A ŽIVOČICHOVÉ  
Znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a 
způsob života, stavba těla u některých nejznámějších 
druhů, význam v přírodě a pro člověka 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

roztřídí některé živočichy a rostliny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismu ve 
známé lokalitě 

RIZIKA V PŘÍRODĚ  
Rizika spojená s ročními obdobími a sezónními 
činnostmi 

 popíše zásady chování v přírodě, chová se podle nich  OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ V PŘÍRODĚ A OCHRANA 
PŘÍRODY  
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Odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů 

 třídí odpad  OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ V PŘÍRODĚ A OCHRANA 
PŘÍRODY  
Odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů 

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 

PÉČE O ZDRAVÍ  
Denní režim, zdravý životní styl, správná výživa, 
vhodná skladba stravy, pitný režim, osobní hygiena 
Drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 
zdraví 

PÉČE O ZDRAVÍ  
Denní režim, zdravý životní styl, správná výživa, 
vhodná skladba stravy, pitný režim, osobní hygiena 
Drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů 

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 bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví druhých 

OSOBNÍ BEZPEČÍ  
Bezpečné chování v silničním provozu, dopravní 
značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 

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 Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví  
Čísla tísňového volání  
Správný způsob volání na tísňovou linku 

 ukáže a pojmenuje části lidského těla  LIDSKÉ TĚLO  
Části lidského těla, funkce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

Člověk a jeho svět 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného 
centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, 
obci 

OBEC, MÍSTNÍ KRAJINA  
Minulost a současnost obce, význačné budovy, 
dopravní síť 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

vyznačí cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí 
v nejbližším okolí 

ŠKOLA  
Bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost 

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří 
různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 

OKOLNÍ KRAJINA 
 Zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, vliv 
krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní 
prostředí, orientační body a linie, světové strany 

 rozlišuje symboly našeho státu a jejich význam  NAŠE VLAST  
Národ, státní symboly 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

zná role rodinných příslušníků, popíše povinnosti členů 
rodiny, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

RODINA 
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spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

 Role členů rodiny, život a funkce rodiny, vztahy v 
rodině, partnerské vztahy, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 

SOUŽITÍ LIDÍ  
Povolání a pracovní činnosti 

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 různých situací v denním 
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

SOUČASNOST A MINULOST V NAŠEM ŽIVOTĚ  
Proměny způsobu života, bydlení, předměty denní 
potřeby, průběh lidského života, významní rodáci 

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 

pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu 

SOUČASNOST A MINULOST V NAŠEM ŽIVOTĚ  
Proměny způsobu života, bydlení, předměty denní 
potřeby, průběh lidského života, významní rodáci 

Regionální památky, péče o památky 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích 

ROSTLINY, HOUBY A ŽIVOČICHOVÉ  
Znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a 
způsob života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků, uvede příklady výskytu organismu ve známé 
lokalitě 

ROSTLINY, HOUBY A ŽIVOČICHOVÉ  
Znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a 
způsob života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, 
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 
základní veličinu pomocí jednoduchých nástrojů a 
přístrojů 

LÁTKY A JEJICH VLASTNOSTI  
Porovnávání látek a měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek 

 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat 

OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ A OCHRANA 
PŘÍRODY  
Odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů 

RIZIKA V PŘÍRODĚ  
Rizika spojená s ročními obdobími a sezónními 
činnostmi 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 

projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 
zdraví 

PÉČE O ZDRAVÍ  
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elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

Zdravý životní styl, výběr a způsoby uchování potravin, 
pitný režim, první pomoc 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času 

OSOBNÍ BEZPEČÍ, KRIZOVÉ SITUACE  
Vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování 
v rizikovém prostředí, šikana, týrání 

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, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě 
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné 

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví  
Služby odborné pomoci  
Čísla tísňového volání, správný způsob volání na 
tísňovou linku 

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 Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví  
Služby odborné pomoci  
Čísla tísňového volání, správný způsob volání na 
tísňovou linku 

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 

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví  
Služby odborné pomoci  
Čísla tísňového volání, správný způsob volání na 
tísňovou linku 

 využívá elementární znalosti o lidském těle  LIDSKÉ TĚLO  
Stavba těla, základní funkce a projevy, pohlavní rozdíly 
mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj 
jedince 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

Člověk a jeho svět 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-5-1-03 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 mezi náčrty, plány a základními typy map; 
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky 

OBEC  
Poloha v krajině; ČR - orientace na mapě, hranice 
státu, povrch, ponebí, vodstvo, regiony, města, 
obyvatelstvo; čtení mapy, vysvětlivky 

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 

orientuje se na mapě ČR, určí hranice státu a světové 
strany 

OBEC  
Poloha v krajině; ČR - orientace na mapě, hranice 
státu, povrch, ponebí, vodstvo, regiony, města, 
obyvatelstvo; čtení mapy, vysvětlivky 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu 

OKOLNÍ KRAJINA  
Charakteristické znaky krajiny, regionální zvláštnosti, 
vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu; 
významné orientační body 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

OKOLNÍ KRAJINA  
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Charakteristické znaky krajiny, regionální zvláštnosti, 
vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu; 
významné orientační body 

 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z 
hlediska přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického 

zná region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, 
zvláštnosti a zajímavosti 

OKOLNÍ KRAJINA  
Charakteristické znaky krajiny, regionální zvláštnosti, 
vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu; 
významné orientační body 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

rozlišuje symboly našeho státu a jejich význam, rozlišuje 
hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce 

NAŠE VLAST  
Státní symboly, stát, prezident, parlament, vláda, 
senát, armáda ČR 

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) 

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy 
mezi lidmi a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami 

SOUŽITÍ LIDÍ  
Mezilidské vztahy  
Principy demokracie 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy 

rozpozná ve svém okolí nevhodné jednání a chování 
vrstevníků a dospělých 

PRÁVO A SPRAVEDLNOST  
Protiprávní jednání (krádež, šikanování, zneužívání, 
týrání) a jeho postih  
Základní práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy 

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, obhájí a odůvodní 
své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na 
společném postupu řešení 

PRÁVO A SPRAVEDLNOST  
Protiprávní jednání (krádež, šikanování, zneužívání, 
týrání) a jeho postih  
Základní práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy 

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) 

reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

SITUACE HROMADNÉHO OHROŽENÍ  
Chování při požáru, vyhlášení poplachu a chování při 
nehodě; důležitá telefonní čísla 

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 a orientuje se v hlavních 
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím 
regionálních specifik 

NAŠE ZEMĚ V DÁVNÝCH DOBÁCH  
Způsob života v pravěku  
Příchod Čechů  
Počátky českého státu  
Život ve středověku 
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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 

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik 

NAŠE ZEMĚ V DÁVNÝCH DOBÁCH  
Způsob života v pravěku  
Příchod Čechů  
Počátky českého státu  
Život ve středověku 

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 

seznámí se s nejvýznamnějšími kulturními, historickými 
a přírodními památkami v okolí svého bydliště 

REGIONÁLNÍ MINULOST A PAMÁTKY  
Minulost kraje, významné historické objekty v regionu 
a České republice, regionální pověsti 

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů 

popíše tradiční lidové svátky, objasní historické důvody 
pro zařazení státních svátků a významných dnů 

Tradiční lidové svátky, státní svátky, významné dny 

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 

porovná a rozdělí látky podle jejich vlastností LÁTKY A JEJICH VLASTNOSTI  
Třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, 
porovnávání látek a měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

LÁTKY A JEJICH VLASTNOSTI  
Třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, 
porovnávání látek a měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek 

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 

vysvětlí význam vody a vzduchu pro člověka VODA A VZDUCH  
Výskyt, vlastnosti, význam a formy, oběh vody v 
přírodě  
Ochrana vodních toků  
Vlastnosti, složení, význam a proudění vzduchu  
Ochrana ovzduší 

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 

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí 

VODA A VZDUCH  
Výskyt, vlastnosti, význam a formy, oběh vody v 
přírodě  
Ochrana vodních toků  
Vlastnosti, složení, význam a proudění vzduchu  
Ochrana ovzduší 
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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 

uvede a pozná zástupce živočišné a rostlinné říše 
vyskytující se v nejbližším okolí a popíše jejich základní 
životní podmínky 

ROSTLINY, HOUBY, ŽIVOČICHOVÉ  
Projevy, průběh a způsob života a jejich základní 
životní podmínky  
Výživa živočichů  
Stavba těla u vybraných druhů 

 

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, třídí do skupin 

ROSTLINY, HOUBY, ŽIVOČICHOVÉ  
Projevy, průběh a způsob života a jejich základní 
životní podmínky  
Výživa živočichů  
Stavba těla u vybraných druhů 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách 
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází schody a rozdíly v přizpůsobení 
organismu prostředí 

ROVNOVÁHA V PŘÍRODĚ  
Význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní 
společenstva 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat 

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 
Ochrana a tvorba životního prostředí 

 Ochrana rostlin a živočichů 

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 
zdravého způsobu života 

LIDSKÉ TĚLO  
Hlavní orgány a jejich funkce 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

rozliší jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve 
vývoji dítěte před a po jeho narození 

Vývoj života jedince 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

uplatňuje základní dovednosti a návyky s preventivní 
ochranou zdraví a zdravého životního stylu 

PÉČE O ZDRAVÍ, ZDRAVÁ VÝŽIVA, PITNÝ REŽIM  
Zdravý životní styl, duševní hygiena  
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání 

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 

PÉČE O ZDRAVÍ, ZDRAVÁ VÝŽIVA, PITNÝ REŽIM  
Zdravý životní styl, duševní hygiena  
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Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou pomoc 

PÉČE O ZDRAVÍ, ZDRAVÁ VÝŽIVA, PITNÝ REŽIM  
Zdravý životní styl, duševní hygiena  
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání 

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 

vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své chování jako chodec a 
cyklista 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ V SILNIČNÍM PROVOZU  
Dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v 
dopravě a v dopravních prostředcích 

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 

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události 

SITUACE HROMADNÉHO OHROŽENÍ  
Ochrana člověka za mimořádných situací 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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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-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z 
hlediska přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického 

vyhledá typická regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 
historického, politického, správního a vlastnického 

NÁŠ REGION  
Mapa místní krajiny; místní pověsti, tradice a zvyky, 
kulturní a historické zajímavosti 

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 

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách Evropy a polokoulí 

EVROPA  
Kontinenty  
Evropské státy  
EU  
Cestování 

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 zkušenosti, zážitky a zajímavosti 
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

EVROPA  
Kontinenty  
Evropské státy  
EU  
Cestování 

 zná a ukáže státy Evropy (hlavně sousední státy (ČR), 
jejich hlavní města  

EVROPA  
Kontinenty  
Evropské státy  
EU  
Cestování 

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) 

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi SOUŽITÍ LIDÍ  
Mezilidské vztahy, zájmové organizace a spolky, 
politické strany, církve 
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ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení životního prostředí obce 

SOUŽITÍ LIDÍ  
Mezilidské vztahy, zájmové organizace a spolky, 
politické strany, církve 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy 

rozpozná ve svém okolí nevhodné chování vrstevníků a 
dospělých 

PRÁVO A SPRAVEDLNOST  
Protiprávní jednání (krádež, šikanování, zneužívání, 
týrání) a jeho postih, korupce, právní ochrana občanů 
a majetku včetně nároku na reklamaci 

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 

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 

VLASTNICTVÍ  
Hmotný a nehmotný majetek  
Příjmy a výdaje domácnosti  
Hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby 
placení  
Banka 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k 
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

NAŠE ZEMĚ V DÁVNÝCH DOBÁCH  
Historie českého státu  
Minulost a současnost v našem životě  
Popis tradičních lidových zvyků  
Vysvětlení státních svátků  
Uvedení příkladů státních svátků 

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 a orientuje se v hlavních 
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím 
regionálních specifik 

NAŠE ZEMĚ V DÁVNÝCH DOBÁCH  
Historie českého státu  
Minulost a současnost v našem životě  
Popis tradičních lidových zvyků  
Vysvětlení státních svátků  
Uvedení příkladů státních svátků 

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 archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

REGIONÁLNÍ PAMÁTKY  
Péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 

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 

zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých kulturních památek 

REGIONÁLNÍ PAMÁTKY  
Péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 
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ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

Rozdělení živé a neživé přírody 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako 
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

VESMÍR A ZEMĚ  
Sluneční soustava  
Den a noc  
Roční období 

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 
regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy do známých skupin 

ROSTLINY, HOUBY, ŽIVOČICHOVÉ  
Projevy a způsob života  
Životní podmínky  
Výživa  
Stavba těla  
Chráněné a ohrožené druhy  
Význam v přírodě a pro člověka  
Rovnováha v přírodě 

 zná ohrožené druhy  ROSTLINY, HOUBY, ŽIVOČICHOVÉ  
Projevy a způsob života  
Životní podmínky  
Výživa  
Stavba těla  
Chráněné a ohrožené druhy  
Význam v přírodě a pro člověka  
Rovnováha v přírodě 

 vysvětlí význam rostlin a živočichů pro člověka  ROSTLINY, HOUBY, ŽIVOČICHOVÉ  
Projevy a způsob života  
Životní podmínky  
Výživa  
Stavba těla  
Chráněné a ohrožené druhy  
Význam v přírodě a pro člověka  
Rovnováha v přírodě 

 vysvětlí vznik a složení půdy a její význam  ŽIVOTNÍ PODMÍNKY  
Rozmanitost podmínek života na Zemi  
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Člověk a jeho svět 5. ročník  

Význam půd  
Nerosty a horniny  
Podnebí a počasí 

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 

uplatňuje zásady ochrany přírody a životního prostředí OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ A OCHRANA 
PŘÍRODY  
Likvidace odpadů  
Živelné pohromy a ekologické katastrofy 

 třídí odpad  OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ A OCHRANA 
PŘÍRODY  
Likvidace odpadů  
Živelné pohromy a ekologické katastrofy 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat 

RIZIKA V PŘÍRODĚ  
Rizika spojená s ročními obdobími a sezónními 
činnostmi  
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy a 
ochrana před nimi 

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 

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-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

pojmenuje, popíše a ukáže orgánové soustavy, vysvětlí 
jejich funkci 

LIDSKÉ TĚLO  
Části lidského těla - hlavní orgány a orgánové soustavy 
a jejich funkce  
Rozdíly mezi mužem a ženou 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 
preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu 

PÉČE O ZDRAVÍ  
Nemoci přenosné a nepřenosné  
Ochrana před infekcemi přenosnými krví 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

rozpozná život ohrožující zranění PÉČE O ZDRAVÍ  
Nemoci přenosné a nepřenosné  
Ochrana před infekcemi přenosnými krví 
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Člověk a jeho svět 5. ročník  

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

PÉČE O ZDRAVÍ  
Nemoci přenosné a nepřenosné  
Ochrana před infekcemi přenosnými krví 

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 

uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální 
výchovy 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

předvede v modelových situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek 

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZDRAVÍ  
Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost  
Nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií 

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 

reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech, zná důležitá telefonní čísla 

Situace hromadného ohrožení  
Chování při požáru, při vyhlášení poplachu, při 
dopravní nehodě  
Důležitá telefonní čísla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

     

  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

147 

5.7 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 Vzdělávací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním 
je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti. Cílem je vzbudit u žáků 
zájem o historii, a to především o dějiny vlastního národa, ale také rozvíjet zájem o veřejné dění. Žáky 
vychováváme k vlastenectví, ale také k pocitu sounáležitosti s Evropou. V samotné výuce jsou 
upřednostňovány dějiny národní, ovšem na pozadí dějin světových. Předmět je realizován především ve 
vyučovacích hodinách, podle potřeby a možností se uskutečňují exkurze, ve vyšších ročnících se více dbá 
na poznání regionální historie. 

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

Vyučovací předmět Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vyučován v každém 
ročníku druhého stupně ve dvouhodinové časové dotaci, z čehož je v šestém ročníku využita jedna hodina 
z disponibilní časové dotace. 

Integrace předmětů • Dějepis 

• Dramatická výchova 

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

Kompetence k učení: 
- vede k vyhledávání souvislostí z různých zdrojů a k vytváření myšlenkových map 
- důslednou kontrolou 
- volí zajímavá témata pro zpracování referátů a tím motivuje žáky k vyhledávání, třídění a využívání 
informací z různých zdrojů, a to jak z ústních sdělení, tak z tištěných textů, encyklopedií i z elektronických 
médií; 
- motivuje žáky k tomu, aby vyhledávali mimočítankovou četbu a rozšiřovali své znalosti 
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Název předmětu Dějepis 

- vede žáky k samostatné práci, k porovnávání výsledků své práce s výsledky spolužáků, k sebekritice. 
- dostatečným povzbuzováním a chválením u žáků podporuje motivaci k učení  

Kompetence k řešení problémů: 
-       za účelem rozvoje kritického myšlení umožňuje žákům pracovat s různými zdroji informací 
-       navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat 
-       žáky podněcuje k myšlení a řešení problémů – k tomu navozuje vhodné situace a zadává žákům 

přiměřené úkoly 
-       motivuje žáky k vyhledávání historických souvislostí ana základě historických znalostí diskutování 

o současném dění 
-       snaží se co nejčastěji navozovat problémové situace v procesu osvojování si nových poznatků, aby 

žáci byli co nejaktivnější a co nejpozornější, aby sami chtěli problém vyřešit 

Kompetence komunikativní: 
-       dává žákům prostor pro ústní i písemné vyjádření a sebeprezentaci 
-       důslednou kontrolou vede žáky k souvislému, přesnému a otevřenému vyjadřování, k naslouchání 

a vhodnému zapojování se do diskuze 
-       na základě orientace v dobových textech požaduje porozumění a schopnosti diskutovat o daném 

problému 
-       vyžaduje, aby žáci nacházeli informace v různých informačních a komunikačních zdrojích 

Kompetence sociální a personální: 
-       využívá skupinovou práci k nastavení pravidel v týmu 
-       vytváří vhodná témata pro diskusi, v ním se žáci učí naslouchat druhým i obhajovat vlastní názor 
-       na názorných příkladech vede k ocenění zkušenosti druhých lidí 

Kompetence občanské: 
-       poznáváním historie své země a regionu vede žáky k úctě ke kulturnímu dědictví a hrdosti na 

vlastní stát 
-       na základě příkladů z historie vede žáky krozpoznání základních principů a nutnosti dodržování 

zákonů, k rozpoznání, co je správné 
-       využíváním autentických materiálů vede žáky k poznání, pochopení a respektování kultury, zvyků 

a tradic vlastní země, využívá zkušenosti žáků s poznáním cizích kultur a přibližuje chování a 
jednání lidí z různých sociokulturních skupin 

Kompetence pracovní: 
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Název předmětu Dějepis 

-       ukázkami z historie připravuje žáky na praktický život 
-       při výuce zvláště moderních dějin u žáků vytváří předpoklady k dalšímu uplatnění i v rámci 

Evropské unie 
-       vytváří situace pro použití různých druhů materiálů a dodržování vymezených pravidel 

Způsob hodnocení žáků • Písemné práce, testy, cvičení 

• Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy,… 

• Projektové a skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 

    

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 

uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků 

Význam zkoumání dějin 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje 
instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány 

Získávání informací o dějinách 

Archeologie 

Historické prameny 

Archivy, muzea, knihovny 

Práce s časovou osou, znázorňování dějů na ose 
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Dějepis 6. ročník  

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí 
hlavní historické epochy v chronologickém sledu 

Hlavní historické epochy 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich 
materiální a duchovní kulturu 

PRAVĚK  
Pravěk - vývoj člověka  
Pravěké umění  
Doba kamenná, bronzová, železná 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování 
kovů pro lidskou společnost 

PRAVĚK  
Pravěk - vývoj člověka Pravěké umění Doba kamenná, 
bronzová, železná 

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území 

uvede příklady archeologických kultur na našem území PRAVĚK Pravěk - vývoj člověka  
Pravěké umění  
Doba kamenná, bronzová, železná 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a 
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací 

STAROVĚKÉ CIVILIZACE  
Mezopotámie Egypt Indie Čína 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly 
součástí světového kulturního dědictví 

Starověká kultura 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem 

demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické 
kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou 
civilizaci 

ANTICKÉ ŘECKO 
 Kořeny evropské civilizace (Kréta) 
 Velká řecká kolonizace  
Athény, Sparta  
Kultura, vzdělanost, sport (olympiáda)  
Alexandr Veliký 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

porovná formy vlády a postavení společenských skupin 
v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie 

ANTICKÉ ŘECKO  
Kořeny evropské civilizace (Kréta)  
Velká řecká kolonizace 
 Athény, Sparta  
Kultura, vzdělanost, sport (olympiáda)  
Alexandr Veliký 

ANTICKÝ ŘÍM  
Království  
Republika  
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Dějepis 6. ročník  

Císařství  
Římská kultura a vzdělanost  
Počátky křesťanství 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem 

demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické 
kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou 
civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem 

ANTICKÝ ŘÍM  
Království  
Republika  
Císařství  
Římská kultura a vzdělanost  
Počátky křesťanství 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

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-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

popíše podstatnou změnu evropské situace, která 
nastala v důsledku příchodu nových etnik a vzniku států 

RANÝ STŘEDOVĚK  
Byzantská, Arabská a Francká říše 

 objasní vznik feudálních vztahů  RANÝ STŘEDOVĚK  
Byzantská, Arabská a Francká říše 

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

porovná základní rysy západoevropské, byzantské a 
islámské oblasti 

RANÝ STŘEDOVĚK  
Byzantská, Arabská a Francká říše 
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 zhodnotí úlohu křesťanství  PRVNÍ STÁTY U NÁS  
Sámova říše  
Velká Morava  
Český stát  
Křesťanství – papežství, císařství  
Islám 

 vyhledá místa související se vznikem našeho státu  PRVNÍ STÁTY U NÁS  
Sámova říše  
Velká Morava  
Český stát  
Křesťanství – papežství, císařství  
Islám 

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj 
českého státu a jejich postavení v evropských 
souvislostech 

PRVNÍ STÁTY U NÁS  
Sámova říše  
Velká Morava  
Český stát  
Křesťanství – papežství, císařství  
Islám 

 popíše organizaci světské a církevní moci  PRVNÍ STÁTY U NÁS  
Sámova říše  
Velká Morava  
Český stát  
Křesťanství – papežství, císařství  
Islám 

DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a 
pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si 
analogie mezi fiktivní situací a realitou 

prozkoumává témata z více úhlů pohledu a 
pojmenovává hlavní téma a konflikt 

HERNÍ DOVEDNOSTI  
Vstup do role, jevištní postava 

 vysvětlí vztah českého státu ke Svaté říši římské  Vznik Svaté říše římské 

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

rozpozná základní rysy románského stavitelství Románská vzdělanost, kultura a umění 

 ukáže na mapě oblasti křížových výprav  Křížové výpravy 
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 vysvětlí změny hospodaření v zemědělství  VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK  
Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků  
Karel IV.  
Husitská doba  
Gotická vzdělanost, kultura a umění  
Středověká společnost 

 popíše život ve středověkých městech  VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK  
Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků  
Karel IV.  
Husitská doba  
Gotická vzdělanost, kultura a umění  
Středověká společnost 

 ukáže na mapě rozsah českého státu  VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK  
Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků  
Karel IV.  
Husitská doba  
Gotická vzdělanost, kultura a umění  
Středověká společnost 

 zhodnotí vládu Karla IV.  VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK  
Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků  
Karel IV.  
Husitská doba  
Gotická vzdělanost, kultura a umění  
Středověká společnost 

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 

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého 
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah 
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám 

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK  
Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků  
Karel IV.  
Husitská doba  
Gotická vzdělanost, kultura a umění  
Středověká společnost 

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 
společnosti 

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK  
Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků  
Karel IV.  
Husitská doba  
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Gotická vzdělanost, kultura a umění  
Středověká společnost 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

najde příčiny vzniku husitství VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK  
Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků  
Karel IV.  
Husitská doba  
Gotická vzdělanost, kultura a umění  
Středověká společnost 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

popíše období husitství VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK  
Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků  
Karel IV.  
Husitská doba  
Gotická vzdělanost, kultura a umění  
Středověká společnost 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

zhodnotí význam husitského období VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK  
Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků  
Karel IV.  
Husitská doba  
Gotická vzdělanost, kultura a umění  
Středověká společnost 

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

rozpozná základní rysy gotického stavitelství VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK  
Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků  
Karel IV.  
Husitská doba  
Gotická vzdělanost, kultura a umění  
Středověká společnost 

 zhodnotí dobu vlády Jiřího z Poděbrad  Vláda Jiřího z Poděbrad 

 popíše stát za Jagellonců  Vláda Jagellonců 

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky 

ukáže na mapě průběh zámořských objevů Objevné plavby 

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky 

popíše příčiny a důsledky zámořských objevů Objevné plavby 
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D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

vysvětlí změny ve výrobě Hospodářské změny v 16.století, vznik manufaktur 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky 

vysvětlí znovuobjevení ideálu antického člověka Renesance a humanismus 

 rozliší znaky renesance  Renesance a humanismus 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy i 
habsburské monarchie 

Reformace v Německu 

Český stát za Habsburků v 16.a 17.st. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

    

Dějepis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 vysvětlí příčiny odboje českých stavů proti Habsburkům  Český stát za Habsburků (doba předbělohorská) 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

objasní příčiny,průběh a důsledky třicetileté války Válka třicetiletá 

Doba pobělohorská 
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D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

porovná absolutismus, konstituční monarchii s 
parlamentarismem na příkladu evropských dějin 

Dějiny Anglie, vítězství kapitalismu 

Francie - pojem absolutismu 

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek 

vymezí znaky baroka, uvede příklady památek a 
představitelů 

Baroko, Osvícenství 

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

uvede podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní změny ve společnosti ve vybraných zemích 

NOVOVĚK V 18. STOLETÍ  
Osvícenský absolutismus  
Velká Británie - politické poměry, ekonomický rozvoj, 
britské kolonie  
Vznik USA  
Osvícenský absolutismus v Prusku a u nás, pokles vlivu 
církve  
Život u nás v 18. století 

 vysvětlí vznik moderní společnosti  NOVOVĚK V 18. STOLETÍ  
Osvícenský absolutismus  
Velká Británie - politické poměry, ekonomický rozvoj, 
britské kolonie  
Vznik USA  
Osvícenský absolutismus v Prusku a u nás, pokles vlivu 
církve  
Život u nás v 18. století 

 vysvětlí osvícenství, absolutistický způsob vlády  NOVOVĚK V 18. STOLETÍ  
Osvícenský absolutismus  
Velká Británie - politické poměry, ekonomický rozvoj, 
britské kolonie  
Vznik USA  
Osvícenský absolutismus v Prusku a u nás, pokles vlivu 
církve  
Život u nás v 18. století 

 popíše nové názory - projevy demokracie v dějinách 
Ameriky  

NOVOVĚK V 18. STOLETÍ  
Osvícenský absolutismus  
Velká Británie - politické poměry, ekonomický rozvoj, 
britské kolonie  
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Vznik USA  
Osvícenský absolutismus v Prusku a u nás, pokles vlivu 
církve  
Život u nás v 18. století 

 srovná nevolnictví a poddanství  NOVOVĚK V 18. STOLETÍ  
Osvícenský absolutismus  
Velká Británie - politické poměry, ekonomický rozvoj, 
britské kolonie  
Vznik USA  
Osvícenský absolutismus v Prusku a u nás, pokles vlivu 
církve  
Život u nás v 18. století 

 popíše ekonomické a kulturní změny za vlády 
osvícenských panovníků  

NOVOVĚK V 18. STOLETÍ  
Osvícenský absolutismus  
Velká Británie - politické poměry, ekonomický rozvoj, 
britské kolonie  
Vznik USA  
Osvícenský absolutismus v Prusku a u nás, pokles vlivu 
církve  
Život u nás v 18. století 

 popíše příčiny, průběh a myšlenky Velké francouzské 
revoluce  

NOVOVĚK OD KONCE 18. STOLETÍ  
Velká francouzská revoluce  
Doba napoleonská  
Vídeňský kongres  
Průmyslová revoluce, změny ve společnosti, pojem 
socialismus 

 určí charakter válek za VFR a Napoleona  NOVOVĚK OD KONCE 18. STOLETÍ  
Velká francouzská revoluce  
Doba napoleonská  
Vídeňský kongres  
Průmyslová revoluce, změny ve společnosti, pojem 
socialismus 
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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 

objasní souvislost mezi událostmi VFR a napoleonských 
válek s rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě 

NOVOVĚK OD KONCE 18. STOLETÍ  
Velká francouzská revoluce  
Doba napoleonská  
Vídeňský kongres  
Průmyslová revoluce, změny ve společnosti, pojem 
socialismus 

 srovná cíle jednotlivých zemí v roce 1848  Naše země za Metternicha Revoluční rok 1848 

 rozumí požadavkům českého měšťanstva za revoluce 
1848  

Naše země za Metternicha Revoluční rok 1848 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého 
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů 

Naše země za Metternicha Revoluční rok 1848 

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

uvede požadavky formulované ve vybraných 
evropských revolucích 

Naše země za Metternicha Revoluční rok 1848 

 zhodnotí postavení naší země po vzniku Rakouska-
Uherska  

NOVOVĚK VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ  
České země v Rakousku po roce 1848  
Vznik Itálie a Německa  
Občanská válka v USA 

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy 

na vybraných příkladech demonstruje základní politické 
proudy 

NOVOVĚK VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ  
České země v Rakousku po roce 1848  
Vznik Itálie a Německa  
Občanská válka v USA 

 posoudí činnost českých politiků, úsilí o zrovnoprávnění 
s Němci  

NOVOVĚK VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ  
České země v Rakousku po roce 1848  
Vznik Itálie a Německa  
Občanská válka v USA 

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních 
skupin 

NOVOVĚK VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ  
České země v Rakousku po roce 1848  
Vznik Itálie a Německa  
Občanská válka v USA 

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a 

IMPERIALISMUS  
Britské impérium a kolonie dalších států  
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částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost 
vedla 

Technický pokrok na přelomu 19. a 20. století  
Kulturní život na přelomu 19. a 20. stol.  
Politické strany u nás 

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 

charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí 
význam kolonií 

IMPERIALISMUS  
Britské impérium a kolonie dalších států  
Technický pokrok na přelomu 19. a 20. století  
Kulturní život na přelomu 19. a 20. stol.  
Politické strany u nás 

 rozliší záminku a příčinu války, popíše válku, posoudí 
důsledky pro Rusko, Rakousko-Uhersko a Německo  

1. SVĚTOVÁ VÁLKA  
Průběh  
Revoluce v Rusku  
Češi a Slováci za války a vyhlášení ČSR 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

na příkladech demonstruje zneužití techniky v první 
světové válce a jeho důsledky zhodnotí postavení nově 
vzniklé ČSR v evropských souvislostech 

1. SVĚTOVÁ VÁLKA  
Průběh  
Revoluce v Rusku  
Češi a Slováci za války a vyhlášení ČSR 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

    

Dějepis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

na příkladech demonstruje zneužití techniky v 1. 
světové válce a jeho důsledky 

SVĚT PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE  
Versaillský systém, vypořádání se s 1. světovou válkou 
Vznik Československa, jeho hospodářsko-politický 
vývoj, sociální a národnostní problémy Mezinárodně 
politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; 
totalitní systémy - komunismus v SSSR, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů SVĚT PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE  
Versaillský systém, vypořádání se s 1. světovou válkou 
Vznik Československa, jeho hospodářsko-politický 
vývoj, sociální a národnostní problémy Mezinárodně 
politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; 
totalitní systémy - komunismus v SSSR, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

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, příčiny jejich 
nastolení v širších ekonomických a politických 
souvislostech a důsledky jejich existence pro svět 

SVĚT PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE  
Versaillský systém, vypořádání se s 1. světovou válkou 
Vznik Československa, jeho hospodářsko-politický 
vývoj, sociální a národnostní problémy Mezinárodně 
politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; 
totalitní systémy - komunismus v SSSR, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

 pochopí základy fašismu, nacismu a rasismu  SVĚT PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE  
Versaillský systém, vypořádání se s 1. světovou válkou 
Vznik Československa, jeho hospodářsko-politický 
vývoj, sociální a národnostní problémy Mezinárodně 
politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; 
totalitní systémy - komunismus v SSSR, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

 uvede projevy a důsledky hospodářské krize  SVĚT PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE  
Versaillský systém, vypořádání se s 1. světovou válkou 
Vznik Československa, jeho hospodářsko-politický 
vývoj, sociální a národnostní problémy Mezinárodně 
politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; 
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totalitní systémy - komunismus v SSSR, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 2. 
světové válce a jeho důsledky 

2. SVĚTOVÁ VÁLKA  
Bojiště, průběh války Holocaust Protektorát Čechy a 
Morava, čsl. domácí a zahraniční odboj Osvobození 
ČSR Porážka fašismu Politické, mocenské a 
ekonomické důsledky války 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu 

2. SVĚTOVÁ VÁLKA  
Bojiště, průběh války Holocaust Protektorát Čechy a 
Morava, čsl. domácí a zahraniční odboj Osvobození 
ČSR Porážka fašismu Politické, mocenské a 
ekonomické důsledky války 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

zhodnotí postavení Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí 

2. SVĚTOVÁ VÁLKA  
Bojiště, průběh války Holocaust Protektorát Čechy a 
Morava, čsl. domácí a zahraniční odboj Osvobození 
ČSR Porážka fašismu Politické, mocenské a 
ekonomické důsledky války 

DV-9-1-03 rozvíjí, variuje a opakuje herní situace 
(samostatně, s partnerem, ve skupině), přijímá herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí 

rozvíjí, variuje a opakuje herní situace, přijímá herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí 

HERNÍ DOVEDNOSTI  
Vstup do role, jevištní postava 

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 
práv 

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

2. SVĚTOVÁ VÁLKA  
Bojiště, průběh války Holocaust Protektorát Čechy a 
Morava, čsl. domácí a zahraniční odboj Osvobození 
ČSR Porážka fašismu Politické, mocenské a 
ekonomické důsledky války 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa SVĚT A ČESKOSLOVENSKO  
Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi – politické, 
hospodářské, sociální a ideologické soupeření 
(vybrané konflikty studené války) Vnitřní situace v 
zemích východního bloku (na vybraných příkladech 
srovnání s charakteristiku západních zemí) - Vývoj v 
Německu a východní Evropě Vývoj Československa od 
roku 1945 do roku 1989- únor 1948, padesátá léta u 
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nás, r.1968, období normalizace Vznik České republiky 
Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 
Problémy současnosti Věda, technika, vzdělání jako 
faktory vývoje; sport a zábava 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

uvede příklady střetávání obou bloků u vybraných 
konfliktů tzv. studené války 

SVĚT A ČESKOSLOVENSKO  
Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi – politické, 
hospodářské, sociální a ideologické soupeření 
(vybrané konflikty studené války) Vnitřní situace v 
zemích východního bloku (na vybraných příkladech 
srovnání s charakteristiku západních zemí) - Vývoj v 
Německu a východní Evropě Vývoj Československa od 
roku 1945 do roku 1989- únor 1948, padesátá léta u 
nás, r.1968, období normalizace Vznik České republiky 
Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 
Problémy současnosti Věda, technika, vzdělání jako 
faktory vývoje; sport a zábava 

 pochopí vznik rozděleného Německa a odlišného vývoje 
v něm  

SVĚT A ČESKOSLOVENSKO  
Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi – politické, 
hospodářské, sociální a ideologické soupeření 
(vybrané konflikty studené války) Vnitřní situace v 
zemích východního bloku (na vybraných příkladech 
srovnání s charakteristiku západních zemí) - Vývoj v 
Německu a východní Evropě Vývoj Československa od 
roku 1945 do roku 1989- únor 1948, padesátá léta u 
nás, r.1968, období normalizace Vznik České republiky 
Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 
Problémy současnosti Věda, technika, vzdělání jako 
faktory vývoje; sport a zábava 

 pochopí vznik a vývoj v sovětském bloku  SVĚT A ČESKOSLOVENSKO  
Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi – politické, 
hospodářské, sociální a ideologické soupeření 
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(vybrané konflikty studené války) Vnitřní situace v 
zemích východního bloku (na vybraných příkladech 
srovnání s charakteristiku západních zemí) - Vývoj v 
Německu a východní Evropě Vývoj Československa od 
roku 1945 do roku 1989- únor 1948, padesátá léta u 
nás, r.1968, období normalizace Vznik České republiky 
Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 
Problémy současnosti Věda, technika, vzdělání jako 
faktory vývoje; sport a zábava 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

zhodnotí postavení Československa v evropských 
souvislostech 

SVĚT A ČESKOSLOVENSKO  
Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi – politické, 
hospodářské, sociální a ideologické soupeření 
(vybrané konflikty studené války) Vnitřní situace v 
zemích východního bloku (na vybraných příkladech 
srovnání s charakteristiku západních zemí) - Vývoj v 
Německu a východní Evropě Vývoj Československa od 
roku 1945 do roku 1989- únor 1948, padesátá léta u 
nás, r.1968, období normalizace Vznik České republiky 
Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 
Problémy současnosti Věda, technika, vzdělání jako 
faktory vývoje; sport a zábava 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické 
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce 

SVĚT A ČESKOSLOVENSKO  
Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi – politické, 
hospodářské, sociální a ideologické soupeření 
(vybrané konflikty studené války) Vnitřní situace v 
zemích východního bloku (na vybraných příkladech 
srovnání s charakteristiku západních zemí) - Vývoj v 
Německu a východní Evropě Vývoj Československa od 
roku 1945 do roku 1989- únor 1948, padesátá léta u 
nás, r.1968, období normalizace Vznik České republiky 
Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 
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Problémy současnosti Věda, technika, vzdělání jako 
faktory vývoje; sport a zábava 

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí posoudí postavení rozvojových zemí SVĚT A ČESKOSLOVENSKO  
Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi – politické, 
hospodářské, sociální a ideologické soupeření 
(vybrané konflikty studené války) Vnitřní situace v 
zemích východního bloku (na vybraných příkladech 
srovnání s charakteristiku západních zemí) - Vývoj v 
Německu a východní Evropě Vývoj Československa od 
roku 1945 do roku 1989- únor 1948, padesátá léta u 
nás, r.1968, období normalizace Vznik České republiky 
Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 
Problémy současnosti Věda, technika, vzdělání jako 
faktory vývoje; sport a zábava 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

prokáže základní orientaci v problémech současného 
světa 

SVĚT A ČESKOSLOVENSKO  
Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi – politické, 
hospodářské, sociální a ideologické soupeření 
(vybrané konflikty studené války) Vnitřní situace v 
zemích východního bloku (na vybraných příkladech 
srovnání s charakteristiku západních zemí) - Vývoj v 
Německu a východní Evropě Vývoj Československa od 
roku 1945 do roku 1989- únor 1948, padesátá léta u 
nás, r.1968, období normalizace Vznik České republiky 
Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 
Problémy současnosti Věda, technika, vzdělání jako 
faktory vývoje; sport a zábava 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

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

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

     

5.8 Občanská výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Občanská výchova 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Občanská výchova se zaměřuje na formování osobnosti žáků po stránce mravní, citové a volní tak, aby 
jejich začleňování do společenských vztahů bylo co nejúspěšnější. Cílem je žáky vybavit základními 
vědomostmi o podstatě a fungování společnosti, o právech a povinnostech občanů 
a znalostmi o právních předpisech a orientaci v nich. 

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

Do vzdělávací oblasti Člověk a společnost patří také Výchova k občanství, kterou na naší škole nazýváme 
Občanská výchova. Tento vyučovací předmět je vyučován v každém ročníku druhého stupně v jedné 
hodinové dotaci týdně. 

Integrace předmětů • Výchova k občanství 

• Dramatická výchova 

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

Kompetence k učení: 
-       umožňuje žákům díky vhodné organizaci výuky studovat různé texty (edukační, dobové, Ústavu 

ČR), vyhledávat informace v tištěné i elektronické podobě, získávat data k dalšímu zpracování 
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jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

-       používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních 
zdrojů a prostředků k vyhledávání informací 

-       názornými příklady rozvíjí u žáků představivost 

Kompetence k řešení problémů: 
-       navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat 
-       vytváří situace, které žáky vedou k samostatnému řešení problémů, ke kritickému myšlení 
-       zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Kompetence komunikativní: 
-       nachází vhodná témata pro diskuzi, v nichž žáci formulujía vyjadřují své myšlenky, ale také 

naslouchají druhým a respektují cizí názor 
-       důslednou kontrolou žákova projevu podporuje kultivovaný projev 
-       vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky 
-       cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali své 

práce a referáty 

Kompetence sociální a personální: 
-       zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat (skupinová práce) 
-       organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle schopností a 

dovedností jednotlivých členů skupiny 
-       vede žáky k tomu, aby na základě stanovených kritérií hodnotili své činnosti 

Kompetence občanské: 
-       využíváním autentických materiálů vede žáky k poznání, pochopení a respektování kultury, zvyků 

a tradic vlastní země i dalších států 
-       výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů přibližuje zákony České republiky a činnost 

důležitých politických institucí a orgánů 
-       vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
-       vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

Kompetence pracovní: 
-       vytvářením vhodných příležitostí vede žáky k efektivní organizaci vlastní práce požaduje 

dodržování dohodnutých termínů a kvalitních výstupů 

Způsob hodnocení žáků • Písemné práce, testy, cvičení 
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• Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy,… 

• Projektové a skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 

    

Občanská výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 orientuje se v kalendáři, k jednotlivým obdobím roku 
přiřazuje význačné události, svátky, tradice.  

Rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, 
letopočty, svátky, tradice, pranostiky 

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 

posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při 
řešení konkrétních úkolů ve škole. 

NAŠE ŠKOLA  
Život ve škole, práva a povinnosti žáků, společná 
pravidla a normy; vklad vzdělání pro život 

 vysvětlí pojem domova jak z hlediska vztahu k rodině, 
tak ke své obci, regionu, vlasti. Uvede příklady prvků, 
které člověku pomáhají vytvořit si osobní vztah ke 
svému domovu a jeho okolí.  

Domov - pojem domova, prostředí domova, bydliště a 
jeho okolí  
Naše vlast - pojem vlast, přírodní bohatství, co nás 
proslavilo, vlastenectví a evropanství  
Obec, region, země - státní správa, obecní 
samospráva, konkrétní údaje o vl. bydlišti  
Hlavní město Praha 
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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 

posoudí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních 
úkolů a dosahování některých cílů v rodině, v obci 

Domov - pojem domova, prostředí domova, bydliště a 
jeho okolí  
Naše vlast - pojem vlast, přírodní bohatství, co nás 
proslavilo, vlastenectví a evropanství  
Obec, region, země - státní správa, obecní 
samospráva, konkrétní údaje o vl. bydlišti  
Hlavní město Praha 

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu Domov - pojem domova, prostředí domova, bydliště a 
jeho okolí  
Naše vlast - pojem vlast, přírodní bohatství, co nás 
proslavilo, vlastenectví a evropanství  
Obec, region, země - státní správa, obecní 
samospráva, konkrétní údaje o vl. bydlišti  
Hlavní město Praha 

 vnímá poznatky a skutečnosti v zeměpisně - dějepisném 
kontextu, osobní vztah ke svému domovu a jeho okolí  

Domov - pojem domova, prostředí domova, bydliště a 
jeho okolí  
Naše vlast - pojem vlast, přírodní bohatství, co nás 
proslavilo, vlastenectví a evropanství  
Obec, region, země - státní správa, obecní 
samospráva, konkrétní údaje o vl. bydlišti  
Hlavní město Praha 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní život občanů 

Domov - pojem domova, prostředí domova, bydliště a 
jeho okolí  
Naše vlast - pojem vlast, přírodní bohatství, co nás 
proslavilo, vlastenectví a evropanství  
Obec, region, země - státní správa, obecní 
samospráva, konkrétní údaje o vl. bydlišti  
Hlavní město Praha 

 rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních 
situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů 
vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy rodiny 
(vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj dítěte. 
Rozpozná možné příčiny rodinných problémů a uvede 

RODINA  
Postavení jedince v rodině, role členů rodiny, funkce a 
vývoj rodiny, vztahy v rodině, rodinné problémy.Úplná 
a neúplná rodina, náhradní rodinná péče. Instituce, na 
které se člověk může obracet v krizových situacích 
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vhodné způsoby řešení. Orientuje se v možnostech 
řešení krizových situací.  

DV-9-1-02 propojuje somatické dovednosti při 
verbálním a neverbálním vyjádření, na příkladech 
doloží souvislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i 
druhých 

propojuje somatické dovednosti při verbálním a 
neverbálním vyjádření, na příkladech doloží souvislosti 
mezi prožitkem a jednáním u sebe i druhých 

Konflikt jako základ dramatické situace - řešení 
konfliktu jednáním postav 

Sociálně komunikační dovednosti - komunikace v 
běžných životních situacích, v herních situacích a ve 
skupinové inscenační tvorbě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

    

Občanská výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 zaujímá správné stanovisko k pojmu vlast, národ, 
vlastenectví. Význačné skutečnosti týkající se naší vlasti 
vnímá v historicko-zeměpisných souvislostech  

ČESKÉ ZEMĚ  
Historický pohled  
Významné události, osobnosti  
Důležité zeměpisné údaje  
ČR jako součást Evropy  
Státní a národní symbolika  
Národ  
Národnosti žijící v ČR  
Národní bohatství 
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VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby 
jejich používání 

ČESKÉ ZEMĚ  
Historický pohled  
Významné události, osobnosti  
Důležité zeměpisné údaje  
ČR jako součást Evropy  
Státní a národní symbolika  
Národ  
Národnosti žijící v ČR  
Národní bohatství 

 uplatňuje vhodné způsoby chování ve vztahu k 
životnímu prostředí a chápe vlastní odpovědnost  

VZTAH ČLIVĚKA K PŘÍRODĚ  
Člověk a příroda, vztah jednotlivce k životnímu 
prostředí, působení průmyslové výroby na člověka, 
zvířata a rostliny.  
Ochrana přírody 

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje 

zdůvodňuje nepřijatelnost vandalského chování a 
aktivně proti němu vystupuje 

VZTAH ČLIVĚKA K PŘÍRODĚ  
Člověk a příroda, vztah jednotlivce k životnímu 
prostředí, působení průmyslové výroby na člověka, 
zvířata a rostliny.  
Ochrana přírody 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně 
duševního vlastnictví a způsoby jejich ochrany, uvede 
příklady 

Formy vlastnictví  
Duchovní a materiální hodnoty 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a 
uvědomuje si rizika jejich porušování. 

ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA  
Práva a povinnosti v každodenním životě – význam 
právních vztahů, základní práva spotřebitele, styk s 
úřady Všeobecná deklarace lidských práv Přirozené a 
sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 
postavení mužů a žen 

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 

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 

ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA  
Práva a povinnosti v každodenním životě – význam 
právních vztahů, základní práva spotřebitele, styk s 
úřady Všeobecná deklarace lidských práv Přirozené a 
sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 
postavení mužů a žen 
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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 

objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám. 

ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA  
Práva a povinnosti v každodenním životě – význam 
právních vztahů, základní práva spotřebitele, styk s 
úřady Všeobecná deklarace lidských práv Přirozené a 
sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 
postavení mužů a žen 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem 

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích, případné neshody či 
konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ A 
LIDSKÉHO SOUŽITÍ  
Normy, morálka, mravnost, pozdravy, představení, 
návštěva v soukromí, veřejných zařízení a institucí. 

DV-9-1-01 uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový 
projev, dodržuje základy hlasové hygieny a správného 
držení těla 

uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, 
dodržuje zásady hlasové hygieny a správného držení 
těla 

Konflikt jako základ dramatické situace Sociálně 
komunikační dovednosti 

DV-9-1-03 rozvíjí, variuje a opakuje herní situace 
(samostatně, s partnerem, ve skupině), přijímá herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí 

rozvíjí, variuje a opakuje herní situace, přijímá herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí 

Konflikt jako základ dramatické situace Sociálně 
komunikační dovednosti 

 je vnímavý k sociálním problémům  Člověk v dospívání  
Koloběh života  
Životní styl 

 objasní pojem puberta, orientuje se v odlišnostech 
jednotlivých fází života, uplatňuje zdravý životní styl.  

Člověk v dospívání  
Koloběh života  
Životní styl 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

Občanská výchova 8. 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 

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 

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života. 

ČLOVĚK JAKO OSOBNOST  
Podobnost a odlišnost lidí  
Temperament  
Charakter  
Inteligence  
Osobní rozvoj - adaptace na životní změny  
Lidské potřeby  
Citový život  
Přátelství 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek. 

ČLOVĚK JAKO OSOBNOST  
Podobnost a odlišnost lidí Temperament Charakter 
Inteligence Osobní rozvoj - adaptace na životní změny 
Lidské potřeby Citový život Přátelství 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání 

rozpoznává projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a 
vhodně koriguje své chování a jednání. 

ČLOVĚK JAKO OSOBNOST Podobnost a odlišnost lidí 
Temperament Charakter Inteligence Osobní rozvoj - 
adaptace na životní změny Lidské potřeby Citový život 
Přátelství 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. 

ČLOVĚK JAKO OSOBNOST Podobnost a odlišnost lidí 
Temperament Charakter Inteligence Osobní rozvoj - 
adaptace na životní změny Lidské potřeby Citový život 
Přátelství 

 uplatňuje vhodné způsoby komunikace v různých 
životních situacích, komunikuje otevřeně, pravdivě, s 
porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci.  

KOMUNIKACE  
Sdělení, různé formy komunikace, asertivita, fair play, 
konflikty v komunikaci i v mezilidských vztazích 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské 
vztahy  

KOMUNIKACE  
Sdělení, různé formy komunikace, asertivita, fair play, 
konflikty v komunikaci i v mezilidských vztazích 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním 
asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva  

KOMUNIKACE  
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Sdělení, různé formy komunikace, asertivita, fair play, 
konflikty v komunikaci i v mezilidských vztazích 

DV-9-1-03 rozvíjí, variuje a opakuje herní situace 
(samostatně, s partnerem, ve skupině), přijímá herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí 

rozvíjí, variuje a opakuje herní situace, přijímá herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí 

Sociálně komunikační dovednosti Konflikt jako základ 
dramatické situace 

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů 

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při 
postihování trestných činů 

ČLOVĚK A PRÁVO  
Právní řád ČR Práva a povinnosti občana Právo jako 
systém Druhy práva Soudy, armáda, policie Obrana 
státu Ústava ČR Protiprávní jednání včetně korupce 

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 

rozlišuje úkoly jednotlivých složek státní moci ČR. ČLOVĚK A PRÁVO  
Právní řád ČR Práva a povinnosti občana Právo jako 
systém Druhy práva Soudy, armáda, policie Obrana 
státu Ústava ČR Protiprávní jednání včetně korupce 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a 
uvědomuje si rizika jejich porušování. 

ČLOVĚK A PRÁVO  
Právní řád ČR Práva a povinnosti občana Právo jako 
systém Druhy práva Soudy, armáda, policie Obrana 
státu Ústava ČR Protiprávní jednání včetně korupce 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

rozpoznává protiprávní jednání, rozliší přestupek a 
trestný čin, uvede jejich příklady 

ČLOVĚK A PRÁVO  
Právní řád ČR Práva a povinnosti občana Právo jako 
systém Druhy práva Soudy, armáda, policie Obrana 
státu Ústava ČR Protiprávní jednání včetně korupce 

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 

diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání. ČLOVĚK A PRÁVO  
Právní řád ČR Práva a povinnosti občana Právo jako 
systém Druhy práva Soudy, armáda, policie Obrana 
státu Ústava ČR Protiprávní jednání včetně korupce 

 objasní, kdo se může stát občanem ČR, vyjmenuje 
národností menšiny žijící na území ČR. Vysvětlí rozdíl 
mezi movitým a nemovitým majetkem.  

ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT  
Co znamená být občanem státu, občanské právo. 
Majetek a vlastnictví očima práva. Pojištění. 

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 

uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je 
využít. 

ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT  
Co znamená být občanem státu, občanské právo. 
Majetek a vlastnictví očima práva. Pojištění. 
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VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - 
manželství, adopce, pěstounská péče, atd. 

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT  
Manželství, výběr partnera  
Manželství a paragrafy  
Děti, konflikty v rodině 

 uvádí základní práva dětí.  ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT  
Manželství, výběr partnera Manželství a paragrafy 
Děti, konflikty v rodině 

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, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v 
hospodaření domácnosti, objasní princi vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti 

HOSPODAŘENÍ 
 Rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, 
splátkový prodej, leasing 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

    

Občanská výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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 zná vzdělávací systém ČR, chápe důležitost vzdělání a 
přípravy na budoucí povolání. Ví, za jakých podmínek 
mohou pracovat nezletilí.  

ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT  
Člověk na trhu práce, zákoník práce, pracovní 
smlouva, vzdělávací systém v ČR 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů 
(vlastnictví, prac.poměr) 

ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT  
Člověk na trhu práce, zákoník práce, pracovní 
smlouva, vzdělávací systém v ČR 

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 

na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 
využití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení 

HOSPODÁŘSTVÍ A STÁT  
Potřeby a spotřeba, výroba, obchod, služby Funkce a 
druhy trhu Principy tržního hospodářství – nabídka, 
poptávka, trh; tvorba ceny, inflace Členění národního 
hospodářství, vlastnictví, peníze a nakládání s nimi 

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 

dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při 
hospodaření s penězi. 

Banky a další peněžní ústavy a jejich služby (aktivní a 
pasivní operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování a pro získávání 
prostředků) Hospodářská politika, daně, státní 
rozpočet, typy rozpočtu jejich odlišnosti; význam daní. 

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 

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 další peněžní ústavy a jejich služby (aktivní a 
pasivní operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování a pro získávání 
prostředků) Hospodářská politika, daně, státní 
rozpočet, typy rozpočtu jejich odlišnosti; význam daní. 

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s 
volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 

Banky a další peněžní ústavy a jejich služby (aktivní a 
pasivní operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování a pro získávání 
prostředků) Hospodářská politika, daně, státní 
rozpočet, typy rozpočtu jejich odlišnosti; význam daní. 

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, 
uvede příklady jejich součinnosti. 

Banky a další peněžní ústavy a jejich služby (aktivní a 
pasivní operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování a pro získávání 
prostředků) Hospodářská politika, daně, státní 
rozpočet, typy rozpočtu jejich odlišnosti; význam daní. 
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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 př. chování kupuj. a prodáv. vyloží podstatu fung. 
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. 

Banky a další peněžní ústavy a jejich služby (aktivní a 
pasivní operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování a pro získávání 
prostředků) Hospodářská politika, daně, státní 
rozpočet, typy rozpočtu jejich odlišnosti; význam daní. 

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 

provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy (koupě, oprava, osobní 
přeprava, pronájem, atd.) 

Banky a další peněžní ústavy a jejich služby (aktivní a 
pasivní operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování a pro získávání 
prostředků) Hospodářská politika, daně, státní 
rozpočet, typy rozpočtu jejich odlišnosti; 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 

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 

Banky a další peněžní ústavy a jejich služby (aktivní a 
pasivní operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování a pro získávání 
prostředků) Hospodářská politika, daně, státní 
rozpočet, typy rozpočtu jejich odlišnosti; význam daní. 

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. 

STÁT A PRÁVO  
Vznik států, druhy a formy států (republika, 
demokracie, diktatura, monarchie). Vývoj práva, 
přímá a nepřímá demokracie. Zásady fungování státu, 
dělení moci ve státě, politické strany. Národnostní 
menšiny, nacionalismus, holocaust. 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

na příkladech známých států rozliší nejčastější typy a 
formy států 

STÁT A PRÁVO  
Vznik států, druhy a formy států (republika, 
demokracie, diktatura, monarchie). Vývoj práva, 
přímá a nepřímá demokracie. Zásady fungování státu, 
dělení moci ve státě, politické strany. Národnostní 
menšiny, nacionalismus, holocaust. 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

vysvětlí, jaké výhody má demokratický způsob řízení 
státu pro každodenní život občanů 

STÁT A PRÁVO  
Vznik států, druhy a formy států (republika, 
demokracie, diktatura, monarchie). Vývoj práva, 
přímá a nepřímá demokracie. Zásady fungování státu, 
dělení moci ve státě, politické strany. Národnostní 
menšiny, nacionalismus, holocaust. 
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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 

charakterizuje a porovná složky státní moci a vysvětlí 
jaké úkoly plní jejich orgány a instituce 

STÁT A PRÁVO 
Vznik států, druhy a formy států (republika, 
demokracie, diktatura, monarchie). Vývoj práva, 
přímá a nepřímá demokracie. Zásady fungování státu, 
dělení moci ve státě, politické strany. Národnostní 
menšiny, nacionalismus, holocaust. 

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 

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. 

STÁT A PRÁVO  
Vznik států, druhy a formy států (republika, 
demokracie, diktatura, monarchie). Vývoj práva, 
přímá a nepřímá demokracie. Zásady fungování státu, 
dělení moci ve státě, politické strany. Národnostní 
menšiny, nacionalismus, holocaust. 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu 
pro každodenní život občanů 

STÁT A PRÁVO Vznik států, druhy a formy států 
(republika, demokracie, diktatura, monarchie). Vývoj 
práva, přímá a nepřímá demokracie. Zásady fungování 
státu, dělení moci ve státě, politické strany. 
Národnostní menšiny, nacionalismus, holocaust. 

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 

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich uplatňování 

Evropská integrace – podstata, význam, výhody, 
Evropská unie a ČR Nadnárodní spolupráce – 
ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi 
státy, její výhody; významné mezinárodní organizace 
(Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

 zná nejdůležitější mezinárodní organizace, dokáže 
objasnit jejich význam.  

Evropská integrace – podstata, význam, výhody, 
Evropská unie a ČR Nadnárodní spolupráce – 
ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi 
státy, její výhody; významné mezinárodní organizace 
(Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

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 některé významné mezinárodní organizace a 
společenstvím, 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. 

Evropská integrace – podstata, význam, výhody, 
Evropská unie a ČR Nadnárodní spolupráce – 
ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi 
státy, její výhody; významné mezinárodní organizace 
(Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a zápory 

uvede příklady některých projevů globalizace, porovná 
jejich klady a zápory 

Globalizace – projevy, klady a zápory; významné 
globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti 
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jejich řešení Současná dramatická umění a média 
Filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba 

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 

uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří 
na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky pro život lidstva 

Globalizace – projevy, klady a zápory; významné 
globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti 
jejich řešení Současná dramatická umění a média 
Filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba 

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 

zhodnotí 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 

Globalizace – projevy, klady a zápory; významné 
globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti 
jejich řešení Současná dramatická umění a média 
Filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba 

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 

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, 
uvede příklady možných projevů a způsobů řešení 
globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu 

Globalizace – projevy, klady a zápory; významné 
globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti 
jejich řešení Současná dramatická umění a média 
Filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba 

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 

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 

Globalizace – projevy, klady a zápory; významné 
globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti 
jejich řešení Současná dramatická umění a média 
Filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba 

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá 
akce, které ho zajímají. 

KULTURNÍ ŽIVOT Rozmanitost kulturních projevů, 
kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce; 
masová kultura, prostředky masové komunikace, 
masmédia 

 rozlišuje manipulační působení médií  KULTURNÍ ŽIVOT Rozmanitost kulturních projevů, 
kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce; 
masová kultura, prostředky masové komunikace, 
masmédia 

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj 
postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí. 

KULTURNÍ ŽIVOT Rozmanitost kulturních projevů, 
kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce; 
masová kultura, prostředky masové komunikace, 
masmédia 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
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5.9 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 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Fyzika napomáhá rozvoji a upevnění matematických postupů, vede k objevování vztahů a zákonitostí 
fyzikálních jevů kolem nás, ale také k využívání získaných poznatků v každodenním životě. 

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

Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je vyučován na druhém stupni ve 
dvouhodinové časové dotaci. V šestém ročníku byla minimální časová dotace navýšena o jednu hodinu. 

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: 
-       postupnou abstrakcí a zobecňováním vede žáky k osvojování základních fyzikálních pojmů a 

vztahů 
-       umožňuje žákům díky vhodné organizaci výuky studovat jednoduché fyzikální texty, vyhledávat 

informace v tištěné i elektronické podobě, získávat soubory dat k dalšímu zpracování 
-       navozením vhodných situací vede žáky k samostatnému měření, experimentování a porovnávání 

získaných informací 
-       zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání fyzikálních 

poznatků a dovedností v praxi 
-       prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a 

správností výpočtu 

Kompetence k řešení problémů: 
-       zadává takové úkoly, při kterých se žáci učívyužívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení 

problému, formulace, hledánía zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat 
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Název předmětu Fyzika 

-       vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a 
svá řešení zaznamenali 

-       na základě pokusů nebo zkušeností žáků rozvíjí jejich logické myšlení, úsudek a tvoření hypotéz, 
které žáci ověřují nebo vyvracejí pomocí protipříkladů 

Kompetence komunikativní: 
-       důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou 

matematizaci problémů a interpretaci výsledků 
-       vytváří skupinové práce, v nichž vede žáky ke komunikaci mezi sebou, respektování názorů 

druhých, podporuje je v diskuzi 
-       na základě vhodně vybraných úkolů vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené 

formě 

Kompetence sociální a personální: 
-       organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle 

matematických znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny 
-       navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 
-       organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci rychle 

vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi 

Kompetence občanské: 
-       povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku a snahu 

zlepšovat své výsledky 
-       doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a každodenního 

života, která jsou vhodná ke statistickému zpracování 
-       názornými příklady vede žáky kšetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity 

jednotlivých energetických zdrojů 
-       podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů v jejich budoucím životě 
-       (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb) 

Kompetence pracovní: 
-       pestrým výběrem netradičních úloh rozvíjí u žáků schopnost využívat znalosti a dovednosti 

z různých oborů 
-       zařazováním vhodných situací ve výuce vede žáky k efektivnímu používání pomůcek, kalkulátoru a 

informačních a komunikačních technologií 
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Název předmětu Fyzika 

Způsob hodnocení žáků • Písemné práce, testy, cvičení 

• Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy,… 

• Projektové a skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 

    

Fyzika 6. 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 

 rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a 
těles  

LÁTKA A TĚLESO  
Částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, 
proton, neutron a elektron) Difúze Rozdělení látek na 
pevné, kapalné a plynné Magnetické vlastnosti látek 
Magnetické pole 

 správně používá pojem atom, molekula, iont  LÁTKA A TĚLESO  
Částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, 
proton, neutron a elektron) Difúze Rozdělení látek na 
pevné, kapalné a plynné Magnetické vlastnosti látek 
Magnetické pole 

 má představu o tom, z čeho se skládá atom  LÁTKA A TĚLESO  
Částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, 
proton, neutron a elektron) Difúze Rozdělení látek na 
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pevné, kapalné a plynné Magnetické vlastnosti látek 
Magnetické pole 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice 
látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 

LÁTKA A TĚLESO  
Částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, 
proton, neutron a elektron) Difúze Rozdělení látek na 
pevné, kapalné a plynné Magnetické vlastnosti látek 
Magnetické pole 

 popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a 
vlastnosti, kterými se od sebe liší  

LÁTKA A TĚLESO  
Částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, 
proton, neutron a elektron) Difúze Rozdělení látek na 
pevné, kapalné a plynné Magnetické vlastnosti látek 
Magnetické pole 

 zjistí zda na těleso působí magnetická síla  LÁTKA A TĚLESO  
Částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, 
proton, neutron a elektron) Difúze Rozdělení látek na 
pevné, kapalné a plynné Magnetické vlastnosti látek 
Magnetické pole 

 dokáže popsat využití magnetické síly v praktických 
situacích  

LÁTKA A TĚLESO  
Částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, 
proton, neutron a elektron) Difúze Rozdělení látek na 
pevné, kapalné a plynné Magnetické vlastnosti látek 
Magnetické pole 

 ověří existenci magnetického pole  LÁTKA A TĚLESO  
Částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, 
proton, neutron a elektron) Difúze Rozdělení látek na 
pevné, kapalné a plynné Magnetické vlastnosti látek 
Magnetické pole 

 u konkrétního magnetu dokáže pokusně určit druh pólu 
a graficky znázornit indukční čáry  

LÁTKA A TĚLESO  
Částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, 
proton, neutron a elektron) Difúze Rozdělení látek na 
pevné, kapalné a plynné Magnetické vlastnosti látek 
Magnetické pole 
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F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

ovládá značky a jednotky základních veličin Fyzikální veličiny  
Délka Hmotnost Objem Teplota Teplotní roztažnost 
těles Čas Hustota 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku Fyzikální veličiny  
Délka Hmotnost Objem Teplota Teplotní roztažnost 
těles Čas Hustota 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří délku tělesa, výsledek zapíše a vyjádří v různých 
jednotkách 

Fyzikální veličiny  
Délka Hmotnost Objem Teplota Teplotní roztažnost 
těles Čas Hustota 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří hmotnost pevných a kapalných těles na sklonných 
a rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné 
jednotce 

Fyzikální veličiny  
Délka Hmotnost Objem Teplota Teplotní roztažnost 
těles Čas Hustota 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí 
odměrného válce a zapsat výsledek 

Fyzikální veličiny  
Délka Hmotnost Objem Teplota Teplotní roztažnost 
těles Čas Hustota 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z 
naměřených hodnot 

Fyzikální veličiny  
Délka Hmotnost Objem Teplota Teplotní roztažnost 
těles Čas Hustota 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty 
zvětší nebo zmenší 

Fyzikální veličiny  
Délka Hmotnost Objem Teplota Teplotní roztažnost 
těles Čas Hustota 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na 
ciferníku hodin 

Fyzikální veličiny  
Délka Hmotnost Objem Teplota Teplotní roztažnost 
těles Čas Hustota 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s porozuměním 
používá vztah ρ=m/V, 

Fyzikální veličiny  
Délka Hmotnost Objem Teplota Teplotní roztažnost 
těles Čas Hustota 

 pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem 
elektrický proud  

ELEKTRICKÝ OBVOD  
Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod Pravidla 
bezpečné práce, zkrat, pojistka 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický 
obvod podle schématu, analyzuje správně schéma 
reálného obvodu 

ELEKTRICKÝ OBVOD  
Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod Pravidla 
bezpečné práce, zkrat, pojistka 
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F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

rozliší vodič od izolantu ELEKTRICKÝ OBVOD  
Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod Pravidla 
bezpečné práce, zkrat, pojistka 

 dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s 
elektrickými zařízeními, objasní nebezpečí vzniku zkratu 
a popíše možnosti ochrany před zkratem  

ELEKTRICKÝ OBVOD Jednoduchý a rozvětvený 
elektrický obvod Pravidla bezpečné práce, zkrat, 
pojistka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

Fyzika 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 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu 
vzhledem k jinému tělesu 

Klid a pohyb tělesa, jejich relativnost  
Dráha a čas 

 určí průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za 
určitý čas  

Okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh 
vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného 
pohybu těles 

Okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu 

F-9-2-03 změří velikost působící síly rozpozná, zda na dané těleso působí síla a pomocí 
prodloužené pružiny porovná podle velikosti dvě 
působící síly, změří sílu siloměrem 

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA TĚLESO  
Gravitační síla, gravitační pole Třecí síla 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

186 

Fyzika 7. ročník  

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících 
na těleso, jejich velikosti, směsi a výslednici 

Skládání sil, výslednice sil 

 určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické situace 
využívá fakt, že poloha těžiště závisí na rozložení látky v 
tělese  

Těžiště tělesa 

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování 
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích 

využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání 
změn pohybu tělesa při působení sil 

ÚČINEK SÍLY NA TĚLESO  
Newtonovy pohybové zákony (první, druhý a třetí)  
Otáčivé účinky síly, páka, pevná kladka 

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů 

využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na 
páce a pevné kladce pro vysvětlení praktických situací 

ÚČINEK SÍLY NA TĚLESO  
Newtonovy pohybové zákony (první, druhý a třetí)  
Otáčivé účinky síly, páka, pevná kladka 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

v jednoduchých případech určí velikost a směr působící 
tlakové síly 

Tlaková síla 

 užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a 
obsahem plochy, na níž síla působí  

Tlaková síla 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických 
zařízení 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ  
Pascalův zákon 

 vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním 
používá vztah p=h ρ g k řešení problémů a úloh  

Hydrostatický tlak 

 objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr v 
konkrétní situaci  

Vztlaková síla působící na tělesa v kapalině 

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní 

porovnáním vztlakové a gravitační síly dokáže 
předpovědět, zda se těleso potopí v kapalině, zda se v ní 
bude vznášet nebo zda bude plovat na hladině 

Plování, vznášení se a potápění těles v kapalině 

 vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho a určí tlak 
plynu v uzavřené nádobě  

Atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřené nádobě 

 rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla  OPTICKÉ JEVY  
Světlo, zdroj světla 
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 rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které světlo pouze 
odráží  

OPTICKÉ JEVY  
Světlo, zdroj světla 

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí 

Přímočaré šíření světla  
Rychlost světla 

 využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou 
optických prostředí při řešení úloh a problémů  

Odraz světelného paprsku, zrcadla 

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 

pokusně určí rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem a 
dokáže uvést příklad jejich využití v praxi 

Odraz světelného paprsku, zrcadla 

 rozhodne na základě znalostí o rychlostech světla ve 
dvou prostředích, zda se světlo při přechodu z jednoho 
prostředí do druhého bude lámat ke kolmici nebo od 
kolmice a využívá této skutečnosti při analýze průchodu 
světla čočkami  

Lom světla na optickém rozhraní  
Optické čočky a jejich užití v praxi  
Rozklad bílého světla hranolem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Fyzika 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 

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 

určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z 
ní určí změnu energie tělesa 

Mechanická práce, výkon 

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 

využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých 
forem energie a jejich přenosu při řešení problémů a 
úloh 

Polohová a pohybová energie 

 vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty  Vnitřní energie těles - Tepelná výměna 

 rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé formy 
tepelné výměny (vedením, tepelným zářením)  

Vnitřní energie těles - Tepelná výměna 

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté 
či odevzdané tělesem 

určí množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem Teplo přijaté a odevzdané tělesem 

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 

Využití energie slunečního záření 

 určí skupenské teplo tání u některých látek  Změny skupenství 

 zjistí, kdy nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu, 
dokáže vysvětlit základní meteorologické děje  

Změny skupenství 

 objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě  Změny skupenství 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t, při řešení 
problémů a úloh 

Mechanická práce, výkon 

 porozumí základním pojmům (atom a jeho složení, 
molekula, iont)  

ELEKTRICKÉ JEVY  
Atom a jeho složení 

 na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se 
budou dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat  

Elektrický náboj 

 podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda jde 
o kladný či záporný iont  

Iont 

 ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho 
okolí existuje elektrické pole  

Elektrická síla, elektrické pole 

 objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné, 
pohybové)  

Elektrická síla, elektrické pole 
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F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické 
napětí voltmetrem 

Měření elektrického proudu a elektrického napětí 

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů 

používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v 
úlohách ( R = U/I ) 

Ohmův zákon  
Odpor vodiče 

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů 

pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou a 
teplotou vodiče, zmenšuje se se zvětšujícím se obsahem 
jeho průřezu a souvisí s materiálem, ze kterého je vodič 
vyroben 

Ohmův zákon  
Odpor vodiče 

 odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle 
sebe a určí výsledné elektrické napětí, výsledný 
elektrický proud a výsledný odpor spotřebičů  

Ohmův zákon  
Odpor vodiče 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Fyzika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě 
jejich časového průběhu, změří el proud a napětí 

Elektromagnetické jevy 

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 

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 

Elektromagnetická indukce, střídavý proud 

Transformátor 
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 uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalinách 
a v plynech z běžného života a z přírody  

Vedení elektrického proudu v kapalinách a v plynech 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy 
jejich vlastností 

VEDENÍ EL. PROUDU V POLOVODIČÍCH Polovodičová 
dioda Ochrana před úrazem el. proudem 

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu zapojí správně polovodičovou diodu VEDENÍ EL. PROUDU V POLOVODIČÍCH  
Polovodičová dioda Ochrana před úrazem el. 
proudem 

 dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s 
elektrickými zařízeními,  

VEDENÍ EL. PROUDU V POLOVODIČÍCH  
Polovodičová dioda Ochrana před úrazem el. 
proudem 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření 
zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí 

AKUSTIKA  
Zvuk, zdroj zvuku, šíření zvuku 

 chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od 
překážky a dovede objasnit vznik ozvěny  

Odraz zvuku 

 využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku 
závisí na prostředí, kterým se zvuk šíří  

Odraz zvuku 

 zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho 
kmitočet  

Tón, výška tónu, kmitočet tónu 

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 

posoudí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně 
hlasitého zvuku na životní prostředí 

Hlasitost zvuku 

 vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová 
reakce a popíše, na jakém principu funguje jaderný 
reaktor  

JADERNÁ ENERGIE  
Štěpení atomového jádra, řetězová reakce , jaderný 
reaktor 

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

zhodnotí výhody a nevýhody využívání jaderné 
energetiky z hlediska vlivu na životní prostředí 

Ochrana člověka před radioaktivním zářením 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu 
vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních 
silách) 

Vesmír  
Sluneční soustava 

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností 

odliší planetu a hvězdu na základě jejich vlastností Vesmír  
Sluneční soustava 
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 popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety, 
měsíce, planetky, komety)  

Vesmír  
Sluneční soustava 

 má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci  Vesmír  
Sluneční soustava 

 objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik 
jednotlivých měsíčních fází  

Vesmír  
Sluneční soustava 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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5.10 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  

    

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu V Chemii žák získává znalosti o látkách a jejich vlastnostech, o směsích a chemických prvcích. Dále poznává 
chemické reakce a sloučeniny. Žáci jsou vedeni k bezpečnému chování při práci 
a pokusech. Znalosti mohou uplatnit v každodenním životě. 

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

Tento vyučovací předmět je na naší škole vyučován v osmé a deváté třídě ve dvouhodinové časové dotaci. 
Pravidla dodržování bezpečnosti práce, se kterými jsou žáci při úvodu do obsahu učiva seznámeni jsou pro 
ně i vyučujícího závazné. 

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: 
- navozením vhodných situací vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování 
chemických vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, 
hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlením 
- zadává vhodné úlohy a tím vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek 
- prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem při 
tvoření chemických reakcí 
- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů 

Kompetence k řešení problémů: 
- předkládá problémové situace související s učivem chemie a dává žákům možnost volit různé způsoby 
řešení, naslouchat druhým a obhajovat svá rozhodnutí 
- na základě praktických cvičení vede žáky k promýšlení pracovních postupů 
- předkládá příklady pro nacházení chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické 
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Název předmětu Chemie 

podstaty 
- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 

Kompetence komunikativní: 
- důslednou kontrolou podporuje u žáků správné užívání chemických symbolů, značek a terminologie 
- navozením vhodných situací podněcuje žáky k argumentaci 
- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat  

Kompetence sociální a personální: 
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
- vytváří vhodný prostor pro smysluplnou diskuzi 
- vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných 

Kompetence občanské: 
- vede žáky k respektování pravidel pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a enviromentální 
problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí 
- učí žáky, jak se vhodně chovat při kontaktu s objekty či situacemi ohrožujícími životy, zdraví, majetek 
nebo životní prostředí (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc) 

Kompetence pracovní: 
- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení 
- vyžaduje dodržování vymezených pravidel a povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a 
ochrany životního prostředí 
- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 
- důsledně dbá na úklid učebny a pomůcek po laboratorních činnostech 

Způsob hodnocení žáků • Písemné práce, testy, cvičení 

• Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly 

• Skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 
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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-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek určí společné a rozdílné vlastnosti látek LÁTKY A JEJICH VLASTNOSTI  
Hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, 
vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek, chemický děj 

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 

pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně 
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí 
nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí 

BEZPEČNOST PRÁCE  
Ve školní pracovně, při pokusech i v běžném životě 

NEBEZPEČNÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY  
H-věty, P-věty, varovné značky a jejich význam 

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v 
modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek 

objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech 
havárie s únikem nebezpečných látek 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  
Havárie chemických provozů, úniky nebezpečných 
látek, I. pomoc, přivolání pomoci 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky rozlišuje směsi a chemické látky SMĚSI  
Různorodé, stejnorodé roztoky, hmotnostní zlomek a 
koncentrace roztoku, koncentrovanější, zředěnější, 
nasycený a nenasycený roztok, vliv teploty, míchání a 
plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího 
rozpouštění do roztoku, oddělování složek směsí 
/usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace/ 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok 
daného složení 

SMĚSI  
Různorodé, stejnorodé roztoky, hmotnostní zlomek a 
koncentrace roztoku, koncentrovanější, zředěnější, 
nasycený a nenasycený roztok, vliv teploty, míchání a 
plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího 
rozpouštění do roztoku, oddělování složek směsí 
/usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace/ 
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CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek 

vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných 
látek 

SMĚSI  
Různorodé, stejnorodé roztoky, hmotnostní zlomek a 
koncentrace roztoku, koncentrovanější, zředěnější, 
nasycený a nenasycený roztok, vliv teploty, míchání a 
plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího 
rozpouštění do roztoku, oddělování složek směsí 
/usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace/ 

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek 
o známém složení, uvede příklady oddělování složek v 
praxi 

SMĚSI  
Různorodé, stejnorodé roztoky, hmotnostní zlomek a 
koncentrace roztoku, koncentrovanější, zředěnější, 
nasycený a nenasycený roztok, vliv teploty, míchání a 
plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího 
rozpouštění do roztoku, oddělování složek směsí 
/usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace/ 

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití 

rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu 
a použití 

VODA  
Destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, čistota 
vody 

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 vody a vzduchu v 
pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění 

VODA  
Destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, čistota 
vody 

VZDUCH  
Složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech 

používá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK  
Molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, 
elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, 
elektrony 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy 
užívá ve správných souvislostech 

PRVKY  
Názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, 
skupiny a periody v periodické soustavě chemických 
prvků; protonové číslo 

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, 
uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, 
provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

CHEMICKÉ REAKCE  
Zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové 
množství, molární hmotnost 
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reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání 

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 
nebo produktu 

přečte chemické rovnice a s využitím zákona zachování 
hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo 
produktu 

KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ  
Slučování, neutralizace, reakce exotermní a 
endotermní 

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu 

aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh 
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST CHEMICKÝCH 
REAKCÍ  
Teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, 
katalýza 

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

orientuje se v periodické soustavě chem. prvků, 
rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich 
možné vlastnosti 

PRVKY  
Názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, 
skupiny a periody v periodické soustavě chemických 
prvků; protonové číslo 

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 

porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí 
vliv významných zástupců těchto látek na životní 
prostředí 

OXIDY  
Názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů 

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim 
lze předcházet 

vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní 
prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet 

KYSELINY A HYDROXIDY  
Kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy 
a použití vybraných prakticky významných kyselin a 
hydroxidů 

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 
universálním indikátorovým papírkem a uvede příklady 
uplatňování neutralizace v praxi 

SOLI NEKYSLÍKATÉ  
Vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, 
názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných halogenidů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k 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-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

porovná vlastnosti a použití prakticky významných solí a 
posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

SOLI KYSLÍKATÉ  
Vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, 
názvosloví 

 vysvětlí pojmy oxidace, redukce, redox reakce, určí 
oxidační číslo prvku ve sloučenině, vysvětlí princip 
výroby železa a oceli, zná princip koroze a způsob 
ochrany kovů před korozí.  

Redox reakce 

 vysvětlí děje na elektrodách při elektrolýze NaCl, princip 
galvanického článku, příklady užití elektrolýzy v praxi, 
příklady užití galv. článků v praxi  

Elektrolýza 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy 

zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako 
zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslové 
ho zpracování ropy 

PALIVA  
Ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití 

UHLOVODÍKY  
Definuje pojem uhlovodíky,čtyřvazný C, rozlišení 
řetězců, vzorců /strukturní, molekulový, racionální/ -
uvede příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků 
s vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků 
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CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití 

DERIVÁTY ÚHLOVODÍKŮ  
Příklady v praxi významných halogenderivátů, 
alkoholů, některých karbonylových sloučenin a 
významných karboxylových kyselin 

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 
sacharidů. 

orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy a koncových produktů biochem. 
zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů 

PŘÍRODNÍ LÁTKY  
Zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitamínů v lidském těle 

CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu 

určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu PŘÍRODNÍ LÁTKY  
Zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitamínů v lidském těle 

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitamínů. 

PŘÍRODNÍ LÁTKY  
Zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitamínů v lidském těle 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z 
hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi. 

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR  
Výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, 
recyklace surovin Průmyslová hnojiva Tepelně 
zpracovávané materiály-cement, vápno, sádra, 
keramika Plasty a syntetická vlákna-vlastnosti, použití, 
likvidace Detergenty a pesticidy, insekticidy Hořlaviny 
- význam tříd nebezpečnosti Léčiva a návykové látky 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe 

aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení 
modelových situací z praxe. 

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR  
Výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, 
recyklace surovin Průmyslová hnojiva Tepelně 
zpracovávané materiály-cement, vápno, sádra, 
keramika Plasty a syntetická vlákna-vlastnosti, použití, 
likvidace Detergenty a pesticidy, insekticidy Hořlaviny 
- význam tříd nebezpečnosti Léčiva a návykové látky 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka 

orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi 
a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR  
Výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, 
recyklace surovin Průmyslová hnojiva Tepelně 
zpracovávané materiály-cement, vápno, sádra, 
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keramika Plasty a syntetická vlákna-vlastnosti, použití, 
likvidace Detergenty a pesticidy, insekticidy Hořlaviny 
- význam tříd nebezpečnosti Léčiva a návykové látky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Přírodopis se zabývá světem kolem nás, faunou, flórou, ale také člověkem. Žáci se dozvídají znalosti také o 
neživé přírodě. Zvláštní důraz je kladen na ochranu přírody a ekologii. 

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

Vyučovací předmět Přírodopis je také součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je vyučován na druhém 
stupni. V šestém ročníku byla časová dotace navýšena o jednu hodinu, je zde tedy vyučován tento 
vyučovací předmět dvě hodiny. V sedmém a osmém ročníku se vyučuje ve dvouhodinové časové dotaci a 
v posledním ročníku je mu věnována jedna vyučovací hodina. 

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: 
-       používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních 

zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, simulacím, výpočtům 
a znázorňování 

-       pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků 
-       volbou vhodných úkolů vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací 

Kompetence k řešení problémů: 
-       navozuje problémové situace, které vyžadují kritické myšlení 
-       zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 
-       zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejík závěrům a vyhodnocují získaná 

fakta 

Kompetence komunikativní: 
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-       vytváří práci ve skupinách, kterou zakládá na komunikaci mezi žáky, respektování názorů 
druhých,na diskusi 

-       volí zajímavá témata pro zpracování referátů a tím motivuje žáky k vyhledávání, třídění a využívání 
informací z různých zdrojů, a to jak z ústních sdělení, tak z tištěných textů, encyklopedií i z 
elektronických médií; zadáváním vhodných témat vede žákyk formulování svých myšlenek 
v písemné i mluvené formě 

Kompetence sociální a personální: 
-       využívá skupinového vyučovánía tím vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 
-       motivuje žákyk ochotě pomoci druhým a schopnosti o pomoc vhodně požádat 

Kompetence občanské: 
-       využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání přírody vlastní země 
-       navozením vhodných situací vede žáky k pochopení základních environmentálních problémů 
-       vzbuzuje u žáků motivaci pro ochranu přírody, svého zdraví i zdraví svých blízkých 

Kompetence pracovní: 
-       důslednou kontrolou vyžaduje u žákůdodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci 

s mikroskopickými preparátya  s  živýmipřírodninami, při práci v terénu 
-       zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový 

rozvrh 

Způsob hodnocení žáků • Ústní zkoušení a mluvený projev 
• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 
• Modelové úkoly 
• Projektové a skupinové práce 
• Vědomostní a dovednostní testy 
• Sebehodnocení 

    

Přírodopis 6. 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 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

rozliší základní projevy a podmínky života organismu VZNIK, VÝVOJ, ROZMANITOST, PROJEVY ŽIVOTA A 
JEHO VÝZNAM  
Výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na 
podněty, názory na vznik života.  
Planeta Země 

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 a objasní funkci základních organel 

ZÁKLADNÍ STRUKTURA ŽIVOTA  
Buňky, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné 
/pletiva/ 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických jednotek 

ZÁKLADNÍ STRUKTURA ŽIVOTA  
Buňky, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné 
/pletiva/ 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

Pohlavní a nepohlavní rozmnožování rostlin. 
Dědičnost a proměnlivost organismů Podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení 

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady 
vlivu prostředí na utváření organismů 

Pohlavní a nepohlavní rozmnožování rostlin. 
Dědičnost a proměnlivost organismů Podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení 

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

uvede na příkladech z běžného života význam virů a 
bakterií v přírodě i pro člověka 

Viry a bakterie 

 vysvětlí, co zkoumají jednotlivé vědy.  VZNIK, VÝVOJ, ROZMANITOST, PROJEVY ŽIVOTA A 
JEHO VÝZNAM  
Výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na 
podněty, názory na vznik života.  
Planeta Země 

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 

KVASINKY, PLÍSNĚ  
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Jejich pozitivní a negativní vliv na člověka a živé 
organismy, symbióza, parazitismus, houby s 
plodnicemi (stavba, výskyt, význam). 

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 potravních řetězcích 

ZÁSADY SBĚRU HUB  
Konzumace a první pomoc při otravách houbami 

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků 

objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků LIŠEJNÍKY  
Stavba, symbióza, výskyt a význam 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného 
těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

ANATOMIE A MORFOLOGIE ROSTLIN  
Stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin 
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) 

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku 

porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a 
uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině 
jako celku 

ANATOMIE A MORFOLOGIE ROSTLIN  
Stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin 
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

vysvětlí princip základních fyziologických procesů a 
jejich využití při pěstování rostlin 

FYZIOLOGIE ROSTLIN  
Základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, 
rozmnožování 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje 
jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

SYSTÉM ROSTLIN  
Poznávání a zařazování zástupců řas, mechorostů, 
kapraďorostů (plavuní, přesliček, kapradin), 
nahosemenných a krytosemenných rostlin (jednoděl. 
a dvouděl.), jejich vývoj a využití hospodářsky 
významných zástupců. 

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 

Význam rostlin a jejich ochrana 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody, poznává přírodu Pozorování lupou, mikroskopem, určování pomocí 
zjednodušených klíčů a atlasů, poznávání sebraného 
rostl. materiálu. 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování 
při poznávání živé a neživé přírody 

Jedovaté a alergizující rostliny 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

Přírodopis 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 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

vysvětlí rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou, 
pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý mikroskop. 
preparát 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ  
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla 
Živočišná buňka 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

vysvětlí pojmy: tkáň, orgán, orgánová soustava, 
organismus,vymezí některé společné znaky živočichů 

Tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy 
jednobuněčné a mnohobuněčné 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů 

rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, 
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

Vývoj a systém živočichů 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

uvede zástupce prvoků (trepku, měňavku aj.), vysvětlí 
význam prvoků pro život na Zemi, vysvětlí nebezpečí 
cizopas. prvoků 

Prvoci 
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P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití 
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů, porovná stavbu těla tasemnice a 
škrkavky, rozlišuje vnitřní a vnější parazity 

NIŽŠÍ ŽIVOČICHOVÉ - BEZOBRATLÍ  
Žahavci  
Ploštěnci  
Hlísti 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

uvede jejich význam a postavení v přírodě, popíše tělo 
žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů, vysvětlí 
význam žížaly v přírodě 

Kroužkovci 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců ČLENOVCI  
Pavouci  
Korýši 
Hmyz 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle 
charakteristických znaků,uvede nejznámější zástupce 
jednotlivých tříd, dokáže popsat tělo vosy obecné jako 
modelový příklad hmyzu 

ČLENOVCI  
Pavouci  
Korýši 
Hmyz 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou, orientuje 
se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná vybrané 
zástupce 

ČLENOVCI  
Pavouci  
Korýši 
Hmyz 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a 
epidemiologických druhů hmyzu 

ČLENOVCI  
Pavouci  
Korýši 
Hmyz 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

podle char. znaků rozlišuje plže, mlže, hlavonožce, 
popíše vývoj. zdokonalení stavby těla 

MĚKKÝŠI  
Plži  
Mlži  
Hlavonožci 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

rozlišuje vodní a suchozemské druhy,rozpozná vybrané 
zástupce (hlemýžď, škeble, chobotnice, sépie) 

MĚKKÝŠI  
Plži  
Mlži  
Hlavonožci 
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P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

zdůrazní význam ostnokožců z vývojového hlediska Ostnokožci 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití 
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 

STRUNATCI - PODKMEN OBRATLOVCI  
Třídy - kruhoústí  
Paryby  
Ryby 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a uvede 
vývojové zdokonalování 

STRUNATCI - PODKMEN OBRATLOVCI  
Třídy - kruhoústí  
Paryby  
Ryby 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí, 
popíše vybrané zástupce ryb, rozlišuje nejznámější 
mořské a sladkovodní ryby 

STRUNATCI - PODKMEN OBRATLOVCI  
Třídy - kruhoústí  
Paryby  
Ryby 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

vysvětlí postavení ryb v potravním řetězci a význam ryb 
v potravě člověka 

STRUNATCI - PODKMEN OBRATLOVCI  
Třídy - kruhoústí  
Paryby  
Ryby 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

uvede vybrané zástupce obojživelníků Třída - obojživelníci 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí Třída - obojživelníci 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

popíše vybrané zástupce plazů včetně exotických druhů Třída - plazi 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

vysvětlí význam plazů v potravním řetězci Třída - plazi 
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P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

vysvětlí vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich 
přizpůsobení k letu 

Třída - ptáci 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

vybere zástupce a dokáže je podle znaků rozdělit do 
nejznámějších řádů (pěvci, dravci, hrabaví, atd.) 

Třída - ptáci 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

vysvětlí přizpůsobení ptáků prostředí, uvede zástupce 
tažných a přezimujících ptáků 

Třída - ptáci 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

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 

popíše stavbu těla savců, podle charakteristických 
znaků rozlišuje základní řády savců a správně roztřídí 
vybrané zástupce 

Třída – savci 
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P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

vysvětlí význam těchto živočichů v přírodě i pro člověka, 
jejich postavení v ekosystému 

Třída – savci 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

vysvětlí jednoduché potravní řetězce, zhodnotí jejich 
význam pro ŽP i pro člověka 

Ekologie a živočišná říše 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

uvede příklady negativních zásahů člověka do živočiš. 
říše (vyhubení nebo přemnožení živ. druhů) 

Ekologie a živočišná říše 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

zařadí člověka do systému živočišné říše, charakterizuje 
biologické znaky lidského a živočišného organismu, 
vysvětlí vývoj člověka, zná lidské rasy a jejich 
charakteristické znaky 

Vývoj člověka 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

vysvětlí pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, 
organismus, popíše stavbu a funkci jednotlivých tkání 
lid. těla 

BIOLOGIE ČLOVĚKA  
Buňky, tkáně, orgány 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

vysvětlí význam soustav tvořící oporu a tvar těla a 
umožňující pohyb, pojmenuje základní kosti a svaly 

Soustava opěrná a svalová 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

definuje hlavní příčiny nemocí pohyb. aparátu, jejich 
prevenci a zásady první pomoci 

Soustava opěrná a svalová 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

popíše složení krve a funkci jednotlivých částí krve, 
vysvětlí stavbu srdce a druhy cév, činnost srdce a celé 
oběhové soustavy 

Tělní tekutiny 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

uvede příčiny nemocí oběh. soustavy, jejich prevenci a 
zásady 1.pomoci 

Oběhová soustava 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 
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Přírodopis 8. ročník  

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

pojmenuje a popíše části dých. soustavy,vysvětlí činnost 
dýchací soustavy v práci a při zátěži 

Dýchací soustava 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

uvede příčiny nemocí dých. soustavy, prevence Dýchací soustava 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

zásady první pomoci Dýchací soustava 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

vysvětlí, jak tělo získává energii, pojmenuje a popíše 
části tráv. soustavy a jejich funkci 

Energie 

Trávicí soustava 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

uvede příčiny nemocí tráv. soustavy, jejich prevence a 
zásady první pomoci. 

Energie 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

Trávicí soustava 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

popíše stavbu a funkci vylučovací soustavy Soustava vylučovací 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

příčiny onemocnění vylučovací soustavy, jejich prevenci 
a zásady první pomoci 

Soustava vylučovací 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

vysvětlí význam a stavbu kůže Soustava kožní 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

vysvětlí příčiny onemocnění soustavy kožní, jejich 
prevenci a zásady první pomoci 

Soustava kožní 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 
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Přírodopis 8. ročník  

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

popíše stavbu a činnost nervové soustavy, části mozku a 
jejich význam 

Nervová soustava 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

uvede příčiny nemocí nerv. soustavy, jejich prevenci a 
zásady první pomoci 

Nervová soustava 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

vysvětlí stavbu a funkci zrakového, sluch. a rovnováž. 
ústrojí 

Smyslové orgány 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

vysvětlí příčiny nemocí, jejich prevenci a zásady první 
pomoci 

Smyslové orgány 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

definuje nejdůležitější hormony lidského těla a jejich 
vliv na řízení lidského organismu 

Žlázy s vnitřní sekrecí 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

popíše stavbu a funkci mužské a ženské pohlavní 
soustavy 

Rozmnožování 

Pohlavní soustava 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

popíše nebezpečí přenosu pohlavních chorob Rozmnožování 

Pohlavní soustava 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

popíše jednotlivé etapy života Vývoj jedince 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

popíše vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka, objasní 
význam zdravého způsobu života 

Vývoj jedince 

 definuje návykové látky a jejich nebezpečí  Člověk a zdraví 

 vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu  Genetika 
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Přírodopis 8. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

Přírodopis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života 

vysvětlí teorii vzniku Země, objasní význam jednotlivých 
sfér Země, jejich význam na trvání života na Zemi 

ZĚMĚ  
Vznik a stavba Země 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané 
nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 

MINERALOGIE  
Nerost, hornina, krystal  
Třídění nerostů  
Rozliší prvky souměrnosti krystalu.  
Orientuje se ve stupnici tvrdosti  
Uvede význam některých důležitých nerostů (rudy) 

PETROLOGIE  
Horniny  
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Přírodopis 9. ročník  

Rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a 
popíše způsob jejich vzniku.  
Vysvětlí význam a použití důl. hornin (žula, čedič, 
vápenec, břidlice) 

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 
dějů,včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

GEOLOGICKÉ DĚJE VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE VNĚJŠÍ  
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy – 
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové 
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v 
ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí) a ochrana před nimi 

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě 

porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy, 
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy 

PEDOLOGIE  
Složení,vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin,její 
hospodářský význam pro společnost,nebezpečí a 
příklady její devastace,možnosti a příklady rekultivace 

 popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi  VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI  
Éry vývoje Země Geolog.vývoj a stavba území ČR 
Podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a 
teploty prostředí pro život, ochrana a využití 
přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší 
pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických 
změn na živé organismy a na člověka 

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

rozlišuje jednotlivé geologické éry podle 
charakteristických znaků a typických organismů 

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI  
Éry vývoje Země Geolog.vývoj a stavba území ČR 
Podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a 
teploty prostředí pro život, ochrana a využití 
přírodních zdrojů, 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 

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 

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI  
Éry vývoje Země Geolog.vývoj a stavba území ČR 
Podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a 
teploty prostředí pro život, ochrana a využití 
přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší 
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Přírodopis 9. ročník  

pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických 
změn na živé organismy a na člověka 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

ORGANISMY A PROSTŘEDÍ  
Vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a 
prostředím; populace, společenstva, přirozené a 
umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému 

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 

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů- 
populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých ekosystémů 

ORGANISMY A PROSTŘEDÍ  
Vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a 
prostředím; populace, společenstva, přirozené a 
umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v 
různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

ORGANISMY A PROSTŘEDÍ  
Vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a 
prostředím; populace, společenstva, přirozené a 
umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na ŽP 
a příklady narušení rovnováhy ekosystému 

Ochrana přírody a ŽP – globální problémy a jejich 
řešení, chráněná území 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

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

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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5.12 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 1 1 1 5 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis přináší základní poznatky o přírodních, hospodářských a sociálních 
podmínkách v regionu, v České republice, v Evropě a dalších světadílech. Výuka směřuje k poznávání života 
obyvatel v jiných státech, odlišností přírodních podmínek, ochraně životního prostředí, žáci získávají 
tolerantní vztah k lidem s odlišnou kulturou, barvou pleti a náboženstvím. Žáci jsou připravováni na život 
v Evropě, vychováváni k pocitu sounáležitosti s Evropou. Předmět je realizovánpředevším ve vyučovacích 
hodinách, podle potřeby a možností se uskutečňují výlety a exkurze. 

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

Vyučovací předmět Zeměpis je posledním zástupcem ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je vyučován na 
druhém stupni po jedné hodině, pouze v šestém ročníku byla časová dotace navýšena na dvě vyučovací 
hodiny. 

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: 
- zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat informační technologie pro získávání informací a řešení 
úkolů a pro komunikaci 
- navozením vhodných situací vyžaduje po žácích orientaci na mapách 

Kompetence k řešení problémů: 
- rozvíjí u žáků schopnost řešit problémy a chápat přírodní zákonitosti na základě smyslového pozorování, 
zobecňovat, vyvozovat závěry a předvídat 
- navozuje situace, při nichž je třeba kritického myšlení 

Kompetence komunikativní: 
- volí vhodná témata, čímž žáky podněcuje k diskuzi a k otevřené komunikaci 
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Název předmětu Zeměpis 

- předkládá možnosti sebeprezentace a vede žáky k výstižnému a souvislému vyjadřování 
- motivuje žáky ke spolupráci s druhými a respektování cizích názorů 

Kompetence sociální a personální: 
- zařazováním vhodných témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu 
- organizuje vyučovací hodiny tak, aby si žáci napomáhali v zadané práci 
- organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k rozdělení si činností ve skupině podle schopností a 
dovedností jedinců a podporuje vytváření dobré atmosféry 
- na základě dobrých příkladů vede k odmítání rasismu 
- všímá si sociálních vztahů ve třídě a žákům, kteří potřebují pomoc, pomáháme 

Kompetence občanské: 
- vytváří příležitosti pro žáky, aby představovali kulturu, zvyky a tradice různých zemí na světě a 
respektovali odlišnosti 
- objasňuje potřeby ochrany životního prostředí a vede žáky k pochopení environmentálních problémů 

Kompetence pracovní: 
- důslednou kontrolou vyžaduje praktické využití geografických znalostí 
- vede žáky k dodržování pravidel, plnění povinností v pracovním prostředí, ke kladnému vztahu k práci, k 
zodpovědnosti 
- seznamuje žáky s možnostmi uplatnění v rámci Evropské unie 

Způsob hodnocení žáků • Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Práce s mapou 

• Problémové úkoly 

• Projektové a skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 
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Zeměpis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy 

zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční 
soustavy 

ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO  
Tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, 
střídání ročních období, světový čas, časová pásma, 
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas 

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, 
zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů 

ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO  
Tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, 
střídání ročních období, světový čas, časová pásma, 
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas 

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 

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace 
a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a 
elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších 
informačních zdrojů 

KOMUNIKAČNÍ GEOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ 
JAZYK  
Pojmy, plány, mapy, jazyk mapy, statistická data 

GEOGRAFICKÁ KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE  
Glóbus, světové strany, zeměpisná síť, měřítko a 
obsah plánů a map 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii 

KOMUNIKAČNÍ GEOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ 
JAZYK  
Pojmy, plány, mapy, jazyk mapy, statistická data 

GEOGRAFICKÁ KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE  
Glóbus, světové strany, zeměpisná síť, měřítko a 
obsah plánů a map 

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 

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 

KRAJINNÁ SFÉRA  
Přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, 
složky a prvky přírodní sféry (litosféra, hydrosféra, 
atmosféra, pedosféra, biosféra) 

PŘÍRODNÍ SFÉRA  
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Šířková pásma, výškové stupně, přírodní oblasti 

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

KRAJINNÁ SFÉRA  
Přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, 
složky a prvky přírodní sféry (litosféra, hydrosféra, 
atmosféra, pedosféra, biosféra) 

PŘÍRODNÍ SFÉRA  
Šířková pásma, výškové stupně, přírodní oblasti 

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

porovná působení vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost 

KRAJINNÁ SFÉRA  
Přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, 
složky a prvky přírodní sféry (litosféra, hydrosféra, 
atmosféra, pedosféra, biosféra) 

PŘÍRODNÍ SFÉRA  
Šířková pásma, výškové stupně, přírodní oblasti 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Afrika zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Afriky Austrálie a Oceánie zeměpisná poloha 
rozloha členitost přírodní poměry obyvatelstvo 
struktura hospodářství hospodářské a politické 
postavení regionu ve světě Antarktida Arktida oceány 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Afrika zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Afriky Austrálie a Oceánie zeměpisná poloha 
rozloha členitost přírodní poměry obyvatelstvo 
struktura hospodářství hospodářské a politické 
postavení regionu ve světě Antarktida Arktida oceány 

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, 

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Afrika zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
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vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a vybraných (modelových) států 

regiony Afriky Austrálie a Oceánie zeměpisná poloha 
rozloha členitost přírodní poměry obyvatelstvo 
struktura hospodářství hospodářské a politické 
postavení regionu ve světě Antarktida Arktida oceány 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Afrika zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Afriky Austrálie a Oceánie zeměpisná poloha 
rozloha členitost přírodní poměry obyvatelstvo 
struktura hospodářství hospodářské a politické 
postavení regionu ve světě Antarktida Arktida oceány 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Afrika zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Afriky Austrálie a Oceánie zeměpisná poloha 
rozloha členitost přírodní poměry obyvatelstvo 
struktura hospodářství hospodářské a politické 
postavení regionu ve světě Antarktida Arktida oceány 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Zeměpis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 
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• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Amerika zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Ameriky Asie zeměpisná poloha rozloha 
členitost přírodní poměry obyvatelstvo struktura 
hospodářství hospodářské a politické postavení 
regionu ve světě regiony Asie 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Amerika zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Ameriky Asie zeměpisná poloha rozloha 
členitost přírodní poměry obyvatelstvo struktura 
hospodářství hospodářské a politické postavení 
regionu ve světě regiony Asie 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Amerika zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Ameriky Asie zeměpisná poloha rozloha 
členitost přírodní poměry obyvatelstvo struktura 
hospodářství hospodářské a politické postavení 
regionu ve světě regiony Asie 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Amerika zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
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regiony Ameriky Asie zeměpisná poloha rozloha 
členitost přírodní poměry obyvatelstvo struktura 
hospodářství hospodářské a politické postavení 
regionu ve světě regiony Asie 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Amerika zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Ameriky Asie zeměpisná poloha rozloha 
členitost přírodní poměry obyvatelstvo struktura 
hospodářství hospodářské a politické postavení 
regionu ve světě regiony Asie 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Zeměpis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Evropa zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Evropy 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Evropa zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Evropy 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Evropa zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Evropy 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Evropa zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Evropy 

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 

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA  
Evropa zeměpisná poloha rozloha členitost přírodní 
poměry obyvatelstvo struktura hospodářství 
hospodářské a politické postavení regionu ve světě 
regiony Evropy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Zeměpis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál České republiky v evropském a světovém 
kontextu 

ČESKÁ REPUBLIKA  
Zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry, obyvatelstvo, struktura hospodářství, 
hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a ve 
světě Regiony České republiky Místní region 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a 
hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a 
hospodářských aktivit 

ČESKÁ REPUBLIKA  
Zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry, obyvatelstvo, struktura hospodářství, 
hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a ve 
světě Regiony České republiky Místní region 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve 
světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států 

ČESKÁ REPUBLIKA  
Zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry, obyvatelstvo, struktura hospodářství, 
hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a ve 
světě Regiony České republiky Místní region 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště 
nebo školy 

ČESKÁ REPUBLIKA  
Zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry, obyvatelstvo, struktura hospodářství, 
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hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a ve 
světě Regiony České republiky Místní region 

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 

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího 
rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k 
vyšším územním celkům 

ČESKÁ REPUBLIKA  
Zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry, obyvatelstvo, struktura hospodářství, 
hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a ve 
světě Regiony České republiky Místní region 

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 organizaci 
světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby 
a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných 
příkladech mozaiku multikulturního světa 

Obyvatelstvo světa  
Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy  
Světové hospodářství  
Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary 

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel 

posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel 

Obyvatelstvo světa  
Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy  
Světové hospodářství  
Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje 

Obyvatelstvo světa  
Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy  
Světové hospodářství  
Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit 

Obyvatelstvo světa  
Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy  
Světové hospodářství  
Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

porovnává státy světa a zájmové integrace států světa 
na základě podobných a odlišných znaků 

Obyvatelstvo světa  
Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy  
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Světové hospodářství  
Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary 

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 

Obyvatelstvo světa  
Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy  
Světové hospodářství  
Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

porovnává různé krajiny jako součást pevninské části 
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin 

Krajina Vztah přírody a společnosti 

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů) 

Krajina Vztah přírody a společnosti 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

Krajina Vztah přírody a společnosti 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, 
geografické exkurze  
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení krajiny 

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, 
geografické exkurze  
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech 

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v 
krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech 

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, 
geografické exkurze  
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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5.13 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je naplňována v každém ročníku 
jednohodinovou časovou dotací týdně. 
Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich 
využívání jako prostředek komunikace. Hudební činnosti vedou k rozvoji hudebnosti žáka, který může 
následně projevit individuální hudební dovednosti. 

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

I. STUPEŇ 
Žáci se seznamují s aktivním poslechem hudby. Učí se rozpoznat jednotlivé prvky děl a získávat zkušenosti s 
hrou na hudební nástroj, zpěv atd. 
Naučí se základní pravidla správného zpěvu, hlasové hygieny, práci s hlasem, správné držení těla. 
Hudební výchova je vyučována v každém ročníku s hodinovou časovou dotací. 
II. STUPEŇ 
Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován 1 hodinu týdně v každém ročníku. 
Žáci si upevňují dříve získané vědomosti o hudebním uměním našich i světových skladatelů. Prohlubují 
jednotlivé prvky děl a uplatňují svůj individuální hlasový potencionál při sólovém, skupinovém a sborovém 
zpěvu a dostává příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření a využívá 
své zkušenosti s hrou na hudební nástroj a zpěv. 
Uplatňuje základní pravidla správného zpěvu, hlasové hygieny, práci s hlasem, správné držení těla. 

Integrace předmětů • Hudební výchova 

• Dramatická výchova 
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Název předmětu Hudební výchova 

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

Kompetence k učení: 
I. STUPEŇ 
- vytváří situace, kdy vede žáky k intonačně čistému a rytmicky přesnému zpěvu na základě jejich 
individuálních schopností 
- důslednou kontrolou požaduje používání správné terminologie a symboliky 
- navozuje situace, které vedou žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací a k 
nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 
- na základě praktické či autentické ukázky učí žáky poznávat některé hudební nástroje 
II. STUPEŇ 
- vytváří problémové situace, které vedou žáky k upevnění intonačně čistého a rytmicky přesného zpěvu na 
základě jejich získaných individuálních schopností 
- důslednou kontrolou požaduje používání správné terminologie a symboliky 
- navozuje situace, které vedou žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací a k 
nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 
- na základě praktické či autentické ukázky učí žáky poznávat další hudební nástroje 

Kompetence k řešení problémů: 
I. STUPEŇ 
- zadáváním přiměřených úkolů napomáhá k rozlišení jednotlivých tónů, tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby 
- klade důraz na odlišení vokální, instrumentální, vokálně instrumentální hudbu 
- na základě zadaných úkolů vede k samostatnému a kritickému přemýšlení 
- podporuje hledání spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním 
dílem 
- předkládá žákům jednoduché texty, kterými je vede k rytmizaci a melodizaci, k reakci pohybem na znějící 
hudbu, tempo, dynamiku 
II. STUPEŇ 
- zadáváním obtížnějších úkolů napomáhá k rozlišení jednotlivých tónů, souzvuků, tempové a dynamické 
změny v proudu znějící hudby 
- klade důraz na odlišení vokální, instrumentální, vokálně instrumentální hudbu 
- na základě zadaných úkolů vede k samostatnému a kritickému přemýšlení 
- podporuje hledání spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním 
dílem 
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- předkládá žákům složitější texty, kterými je vede k rytmizaci a melodizaci, k reakci pohybem na znějící 
hudbu, tempo, dynamiku 
- předkládá žákům texty, ve kterých si osvojují získané znalosti a dovednosti 

Kompetence komunikativní: 
I. STUPEŇ 
- vytváří podnětné prostředí pro náměty, názory a zkušenosti žáků 
- motivuje žáky k vyjádření vlastního názoru a k toleranci druhých 
II. STUPEŇ 
- vytváří podnětné prostředí pro náměty, názory a zkušenosti žáků 
- motivuje žáky k vyjádření vlastního názoru a k toleranci druhých 
- umožňuje žákům podílet se na výběru textů a žánrů 

Kompetence sociální a personální: 
I. STUPEŇ 
- zadává vhodné úkoly, které vedou k vzájemnému naslouchání, ke kritickému posuzování žánrů a stylů 
hudby 
- povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o hudbu a kulturu 
II. STUPEŇ 
- zadává vhodné úkoly, které vedou k vzájemnému naslouchání, ke kritickému posuzování žánrů a stylů 
hudby 
- povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o hudbu a kulturu 
- umožňuje žákům předvést své zkušenosti a dovednosti v oblasti vokální i instrumentální 

Kompetence občanské: 
I. STUPEŇ 
- předkládá příklady národních děl a umělců, které vedou k hrdosti na vlastní národ 
- ukázkami z historie vede k ocenění tradic, historického a kulturního dědictví 
II. STUPEŇ 
- předkládá příklady národních děl a umělců, které vedou k hrdosti na vlastní národ 

Kompetence pracovní: 
I. STUPEŇ 
- vytváří situace, kdy žáci využívají jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 
- podněcuje k vyjádření hudby tanečním pohybem 
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II. STUPEŇ 
- vytváří situace, kdy žáci vytváří jednoduché i složitější hudební nástroje k doprovodné hře 
- podněcuje k vyjádření hudby tanečním pohybem 

Způsob hodnocení žáků • Cvičení notových zápisů 

• Mluvený projev 

• Zpracování referátů k danému tématu 

• Samostatné aktivity 

• Zpěv - sólový a skupinový 

• Pohybová improvizace 

• Rytmus 

• Sebehodnocení 

 

Hudební výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase získává správné pěvecké návyky, správně sedí a stojí při 
zpěvu, zpívá písně odlišného charakteru, provádí 
hlasová a dechová cvičení zvládá základy správného 
tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla 

PĚVECKÝ A MLUVNÍ PROJEV - pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu), hlasová 
hygiena 

Psychosomatické dovednosti práce s dechem, správné 
tvoření hlasu a držení těla 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá v jednohlase INTONACE - hudební hry (ozvěna, otázka) vymýšlení 
melodie k říkadlům 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
vytleskává rytmus podle vzoru 

HUDEBNÍ RYTMUS - realizace písní ve 2/4 taktu, 
vytleskávání 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné 
hře, pozná a umí pojmenovat některé hudební nástroje 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE - reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí hudebních 
nástrojů z Orffova instrumentáře 
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HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

využívá hru na tělo (tleskání, dupání apod.) RYTMIZACE, MELODIZACE, HUDEBNÍ IMPROVIZACE - 
hudební hry, hudební doprovod 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

reaguje pohybem na znějící hudbu a pohybem vyjadřuje 
metrum a tempo 

TAKTOVÁNÍ, POHYBOVÝ DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY - 
dvoudobý takt, taneční hry se zpěvem 

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, 
na základě individuálních schopnosti a dovedností 
vytváří pohybové improvizace  

POHYBOVÉ VYJÁDŘENÍ HUDBY A REAKCE NA ZMĚNY 
V PROUDU ZNĚJÍCÍ HUDBY – pantomima a pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků 

DV-3-1-04 spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní 
situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje 
prezentace ostatních 

spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištních situacích Náměty a témata v dramatických situacích 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje jednotlivé kvality tónů KVALITY TÓNŮ - délka, síla, barva, výška 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozpozná výrazné tempové změny v proudu melodie HUDEBNÍ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY A HUDEBNÍ PRVKY 
S VÝRAZNÝM SÉMANTICKÝM NÁBOJEM – rytmus, 
melodie, harmonie, barva 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozpozná v proudu melodie některé hudební nástroje 
(klavír, housle, kytaru, buben) 
odliší hudbu vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální 

HUDBA VOKÁLNÍ, INSTRUMENTÁLNÍ, VOKÁLNĚ 
INTRUMENTÁLNÍ, LIDSKÝ HLAS A HUDEBNÍ NÁSTROJ 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby  HUDEBNÍ STYLY A ŽÁNRY – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 

Hudební výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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 dbá na správné držení těla, vsedě i ve stoje, a zřetelně 
vyslovuje, dbá na správné otevírání úst, nadechuje se 
nosem, zadrží dech, nezvedá ramena  

PĚVECKÝ A MLUVNÍ PROJEV - pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu), hlasová 
hygiena, dynamicky odlišný zpěv 
 Hudební hádanky 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá v jednohlase INTONACE - hudební hry (ozvěna, otázka – otázka 
apod.) 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
rozlišuje rytmus pomalý, rychlý, melodii stoupavou a 
klesavou 

HUDEBNÍ RYTMUS - realizuje písně ve 2/4 a 3/4 taktu; 
rozlišování rytmus, vytleskávání 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

poznává rozdíl mezi dlouhými a krátkými tóny 
rozlišuje vysoké a hluboké, ostré a jemné, příjemné a 
nepříjemné zvuky 

ZÁZNAM VOKÁLNÍ HUDBY - zachycení melodie pomocí 
jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), 
 notová osnova, nota (nožička, hlavička), houslový klíč, 
pomlka 

 vysvětlí pojmy notová osnova, noty  VOKÁLNÍ IMPROVIZACE - hudební hry 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné 
hře, pozná a pojmenuje některé hudební nástroje 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE 
 Dvoudobý takt, taneční hry se zpěvem 
 Poznávání hudebních nástrojů podle obrázků a popisu 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty využívá hry na tělo jako doprovod k písni 
rytmicky správně deklamuje 

RYTMIZACE - hra na tělo jako doprovod písně; 
hudební hry (otázka - odpověď, ozvěna apod.) 
 HUDEBNÍ IMROVIZACE 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

reaguje pohybem na hudbu; pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku 
ovládá pohybové prvky - krok, chůze po špičkách, 
podup, poskok 

TAKTOVÁNÍ, POHYBOVÝ DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY - 
dvoudobý takt, taneční hry se zpěvem 

 umí se pohybovat v daném rytmu, 
 při tanci tleská, do pochodu bubnuje  

POHYBOVÉ VYJÁDŘENÍ HUDBY - pohyb podle daného 
rytmu; při tanci tleskat, do pochodu bubnovat 

DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá 
pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a 
přirozeně v nich jedná 

vstupuje do jednotlivých rolí a přirozeně v nich jedná Herní situace Jevištní postava 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje kvalitu tónů, rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící hudby 

KVALITY TÓNŮ – délka, síla, barva, výška 

 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

232 

Hudební výchova 2. ročník  

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozpozná v proudu znějící hudby harmonické změny VZTAHY MEZI TÓNY – souzvuk, akord 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

sluchem pozná, kdy melodie stoupá, kdy klesá, 
rozpozná výrazné tempové změny v proudu melodie 

HUDEBNÍ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY A HUDEBNÍ PRVKY 
S VÝRAZNÝM SÉMANTICKÝM NÁBOJEM – rytmus, 
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb 
melodie (melodie vzestupná a sestupná) 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

odliší hudbu vokální, instrumentální, 
a vokálně instrumentální 

HUDBA VOKÁLNÍ, INSTRUMENTÁLNÍ, VOKÁLNĚ 
INTRUMENTÁLNÍ, LIDSKÝ HLAS A HUDEBNÍ NÁSTROJ 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

určuje charakter písní - rychlá, pomalá, taneční, 
pochodová 

HUDEBNÍ STYLY A ŽÁNRY – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka 

 rozliší hudební formu písně  HUDEBNÍ FORMY – malá písňová forma, umělá a 
lidová píseň, autor písně a textu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 

Hudební výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase provádí správnou tvorbu tónů a dýchání při zpěvu, tvoří 
hlavový tón 

PĚVECKÝ A MLUVNÍ PROJEV - pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu), hlasová 
hygiena 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá v jednohlase INTONACE - hudební hry (ozvěna, otázka – otázka 
apod.) 
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HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
rozlišuje rytmus pomalý, rychlý, melodii stoupavou a 
klesavou 

HUDEBNÍ RYTMUS - realizuje písně ve 2/4 a 3/4 taktu; 
rozlišování rytmus, vytleskávání 

 pojmenuje notovou osnovu, 
rozlišuje notu celou, půlovou, čtvrťovou  

ZÁZNAM VOKÁLNÍ HUDBY – zachycení melodie písně 
pomocí jednoduchého grafického vyjádření, nota jako 
grafický znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, 
notový zápis 

DV-3-1-04 spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní 
situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje 
prezentace ostatních 

spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; 
prezentuje ji před spolužáky 

Inscenační prostředky a postupy  
Jevištní tvar na základě improvizované situace; 
přednes 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné 
hře, rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE – reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 
nástrojů z Orffova instrumentáře – zobcové flétny 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

doprovází písně hrou na tělo RYTMIZACE, MELODIZACE, HUDEBNÍ IMPROVIZACE – 
hudební doprovod, hudební otázky, jednodílná 
písňová forma (a-b) 

 realizuje na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou 
pomocí not  

Grafický záznam melodie  
Rytmické schéma jednoduché skladby 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
 rozliší rytmus valčíku a polky  

TAKTOVÁNÍ, POHYBOVÝ DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY - 
dvoudobý takt, taneční hry se zpěvem  

 umí pohybově vyjádřit nálady hudby, 
 pantomimou vyjádří píseň  

POHYBOVÉ VYJÁDŘENÍ HUDBY A REAKCE NA ZMĚNY 
V PROUDU ZNĚJÍCÍ HUDBY – pantomima a pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje kvalitu tónů, rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící hudby 

KVALITY TÓNŮ – délka, síla, barva, výška 

 

 rozpozná v proudu znějící hudby harmonické změny  VZTAHY MEZI TÓNY – souzvuk, akord 

 porovnává výrazové prostředky (kontrast a gradace, 
melodie vzestupná a sestupná)  

HUDEBNÍ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY A HUDEBNÍ PRVKY 
S VÝRAZNÝM SÉMANTICKÝM NÁBOJEM – rytmus, 
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb 
melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba 
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HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

odliší hudbu vokální, instrumentální, a vokálně 
instrumentální 

HUDBA VOKÁLNÍ, INSTRUMENTÁLNÍ, VOKÁLNĚ 
INTRUMENTÁLNÍ, LIDSKÝ HLAS A HUDEBNÍ NÁSTROJ 

 určuje charakter písní - rychlá, pomalá, taneční, 
pochodová  

HUDEBNÍ STYLY A ŽÁNRY – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka 

DV-3-1-03 zkoumá témata a konflikty na základě 
vlastního jednání 

vysvětlí obsah ukázky INTERPRETACE HUDBY – slovní vyjádření (jaká je to 
hudba a proč je taková) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 

Hudební výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 provádí správnou tvorbu tónů a dýchání při zpěvu, tvoří 
hlavový tón  

PĚVECKÝ A MLUVNÍ PROJEV - pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu), hlasová 
hygiena 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

zpívá v jednohlase či dvojhlase a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

INTONACE, VOKÁLNÍ IMPROVIZACE – durové a 
mollové tóniny, hudební hry 

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace 

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v 
rámci nejjednodušších hudebních forem 

HUDEBNÍ RYTMUS - realizuje písně ve 2/4 a 3/4 taktu; 
rozlišování rytmus, vytleskávání 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

vysvětlí pojmy repetice, houslový klíč (umí ho napsat) ZÁZNAM VOKÁLNÍ HUDBY - čtení a zápis rytmického 
schématu písně, orientace v notovém záznamu a jeho 
opora při realizaci písně 
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 pozná dynamická znaménka p, mf, f a umí je v písních 
použít  

ZÁZNAM VOKÁLNÍ HUDBY - čtení a zápis rytmického 
schématu písně, orientace v notovém záznamu a jeho 
opora při realizaci písně 

DV-5-1-02 pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; 
dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a 
přesvědčivě jednat 

dokáže vstoupit do role a přirozeně v ní jednat; pracuje 
ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru 

Sociálně komunikační dovednosti  
Spolupráce, komunikace v běžných životních a herních 
situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

rozlišuje hudební nástroje dechové, smyčcové, drnkací, 
bicí 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE – reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí 
jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře, 
keyboardů 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

využívá jednoduché hudební nástroje ke hře a 
doprovodu jednoduchých skladeb improvizuje text 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE – reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí 
jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře, 
keyboardů a zobcových fléten 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

reaguje pohybem na znějící hudbu TAKTOVÁNÍ, POHYBOVÝ DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY – 
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové tance 

 rozliší rytmus valčíku a polky  TAKTOVÁNÍ, POHYBOVÝ DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY – 
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové tance 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjádří 
metrum, dynamiky, směr melodie  

POHYBOVÉ VYJÁDŘENÍ HUDBY A REAKCE NA ZMĚNY 
V PROUDU ZNĚJÍCÍ HUDBY – pantomima, a pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků – lidové tance 

 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

seznámí se s krajovými lidovými tanci POHYBOVÉ VYJÁDŘENÍ HUDBY A REAKCE NA ZMĚNY 
V PROUDU ZNĚJÍCÍ HUDBY – pantomima, a pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků – lidové tance 

 

 pamětně uchované kroky používá v prostoru  ORIENTACE V PROSTORU – utváření pohybové 
paměti, reprodukce pohybů při tanci či pohybových 
hrách 

DV-3-1-03 zkoumá témata a konflikty na základě 
vlastního jednání 

zabývá se důsledky jednání postav Typová postava  
Směřování k její hlubší charakteristice 
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HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje kvalitu tónů KVALITY TÓNŮ – délka, síla, barva, výška 

 

 rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby  

KVALITY TÓNŮ – délka, síla, barva, výška 

 

 poslechem určí dynamická znaménka p, mf a f  KVALITY TÓNŮ – délka, síla, barva, výška 

 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků  

rozpozná v proudu znějící hudby harmonické změny VZTAHY MEZI TÓNY – souzvuk, akord 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků  

porovnává výrazové prostředky (kontrast a gradace, 
melodie vzestupná a sestupná) 

HUDEBNÍ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY A HUDEBNÍ PRVKY 
S VÝRAZNÝM SÉMANTICKÝM NÁBOJEM – rytmus, 
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb 
melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba 

 odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální  

HUDBA VOKÁLNÍ, INSTRUMENTÁLNÍ, VOKÁLNĚ 
INTRUMENTÁLNÍ, LIDSKÝ HLAS A HUDEBNÍ NÁSTROJ 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

určuje charakter písní - rychlá, pomalá, taneční, 
pochodová 

HUDEBNÍ STYLY A ŽÁNRY – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozpozná jednoduchou formu písně či skladby HUDEBNÍ FORMY – malá písňová forma, rondo, 
variace 

DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a 
příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá 
se důsledky jednání postav 

vysvětlí obsah ukázky INTERPRETACE HUDBY – slovní vyjádření (jaká je to 
hudba a proč je taková) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 

Hudební výchova 5. 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 

 rozšiřuje svůj hlasový rozsah  PĚVECKÝ A MLUVNÍ PROJEV - pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu), hlasová 
hygiena, intonační cvičení 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

zpívá v jednohlase (v dvojhlase) INTONACE, VOKÁLNÍ IMPROVIZACE – durové a 
mollové tóniny, hudební hry 

 zazpívá lidové i umělé písně dur i moll dle výběru  INTONACE, VOKÁLNÍ IMPROVIZACE – durové a 
mollové tóniny, hudební hry 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v 
rámci nejjednodušších hudebních forem  

HUDEBNÍ RYTMUS - realizuje písně ve 2/4 a 3/4 taktu; 
rozlišování rytmus, vytleskávání, rozšiřování 
hlasového rozsahu 

 orientuje se v zápisu jednoduché písně  ZÁZNAM VOKÁLNÍ HUDBY -grafický záznam vokální 
hudby: čtení a zápis rytmického schématu písně, 
orientace v notovém zápisu 

 zná pojmy stupnice C dur, repetice, zesílení, zeslabení; 
pozná basový klíč  

ZÁZNAM VOKÁLNÍ HUDBY -grafický záznam vokální 
hudby: čtení a zápis rytmického schématu písně, 
orientace v notovém zápisu 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

prezentuje inscenační tvar před spolužáky a hodnotí 
jejich prezentace 

Komunikace s divákem 

 pozná další hudební nástroje, seznámí se s hudebními 
nástroji v symfonickém orchestru  

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE – reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí 
jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře, 
poznávání hudebních nástrojů; hudební nástroje 
symfonického orchestru 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE – reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí 
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jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře, 
poznávání hudebních nástrojů; hudební nástroje 
symfonického orchestru 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

vytleská jednoduchý rytmus podle notového záznamu 
dle svých individuálních schopností 

RYTMIZACE, MELODIZACE, HUDEBNÍ IMPROVIZACE – 
hudební doprovod, hudební otázky, jednodílná 
písňová forma (a-b), tvorba hudebního doprovodu; 
hudební hry 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

reaguje pohybem na znějící hudbu TAKTOVÁNÍ, POHYBOVÝ DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY – 
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové tance 

 rozliší rytmus valčíku a polky  TAKTOVÁNÍ, POHYBOVÝ DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY – 
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové tance 

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 POHYBOVÉ VYJÁDŘENÍ HUDBY A REAKCE NA ZMĚNY 
V PROUDU ZNĚJÍCÍ HUDBY – pantomima, a pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků – lidové tance 

 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

vytváří na základě svých individuálních schopností a 
dovedností pohybové improvizace 

POHYBOVÉ VYJÁDŘENÍ HUDBY A REAKCE NA ZMĚNY 
V PROUDU ZNĚJÍCÍ HUDBY – pantomima, a pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků – lidové tance 
polka, valčík (menuet), pantomima 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

umí polkové a valčíkové kroky ORIENTACE V PROSTORU – utváření pohybové 
paměti, reprodukce pohybů při tanci či pohybových 
hrách 

DV-3-1-05 reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z 
dramatického díla (divadelního, filmového, 
televizního, rozhlasového) 

reflektuje svůj zážitek z dramatického díla; rozlišuje na 
základě vlastních zkušeností základní divadelní druhy 

Základní divadelní druhy  
Činohra, zpěvohra, pohybové a taneční divadlo 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje kvalitu tónů KVALITY TÓNŮ – délka, síla, barva, výška 

 

 rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby  

KVALITY TÓNŮ – délka, síla, barva, výška 
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 poslechem určí dynamická znaménka p, mf a f  KVALITY TÓNŮ – délka, síla, barva, výška 

 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

rozpozná v proudu znějící hudby harmonické změny VZTAHY MEZI TÓNY – souzvuk, akord 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků  

rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
výrazových prostředků, upozorní na rytmické, tempové, 
dynamické a harmonické změny 

HUDEBNÍ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY - rytmus, melodie, 
harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie, 
zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, 
harmonické změny v hudebním proud 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozpozná hudbu vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální 

HUDBA VOKÁLNÍ, INTRUMENTÁLNÍ, VOKÁLNĚ 
INTRUMENTÁLNÍ, LIDSKÝ HLAS A HUDEBNÍ NÁSTROJ 

 poslouchá vážnou hudbu, zábavnou i slavnostní  HUDEBNÍ STYLY A ŽÁNRY - hudba vážná, slavnostní, 
pochodová, taneční 

 pozná opakující se téma v poslouchané hudbě  HUDEBNÍ FORMY - malá písňová forma, rondo, variace 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty vysvětlí obsah ukázky INTERPRETACE HUDBY – slovní vyjádření (jaká je to 
hudba a proč je taková) 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

realizuje podle svých schopností a dovedností (tancem, 
zpěvem, hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou 
pomocí not 

HUDEBNÍ RYTMUS - realizuje písně ve 2/4 a 3/4 taktu; 
rozlišování rytmus, vytleskávání, rozšiřování 
hlasového rozsahu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 

Hudební výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 
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• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• 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 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu 

PĚVECKÝ A MLUVENÝ PROJEV  
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena; 
techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.); 
vokálně instrumentální aktivity individuální i společné 

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 

zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně 

PĚVECKÝ A MLUVENÝ PROJEV  
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena; 
techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.); 
vokálně instrumentální aktivity individuální i společné 

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 

uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, 
dodržuje základy hlasové hygieny a správného držení 
těla 

PSYCHOSOMATICKÉ DOVEDNOSTI  
Práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, 
verbální a neverbální komunikace 

 umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a 
tóninou  

Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, 
reprodukce tónů 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

umí vyhledat určené takty a rytmy HUDEBNÍ RYTMUS  
Odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 

HUDEBNÍ RYTMUS  
Odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a 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 

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE  
Hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře - 
doprovod, tvorba doprovodu 
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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 

správně rytmicky doprovází píseň (skladbu) na hudební 
nástroje, podle dispozic vnímá rytmické cítění a 
rytmickou paměť 

Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 
myšlenek pomocí hudebního nástroje Rytmické, 
melodické, tempové hádanky 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

dokáže dodržet rytmus, tempo, reaguje na dynamiku Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 
myšlenek pomocí hudebního nástroje Rytmické, 
melodické, tempové hádanky 

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 

rozpozná některé z tanců různých stylových období POHYBOVÝ DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY  
Taktování - hra na dirigenta a orchestr; Taneční kroky 
- pochod, polka, valčík, mazurka 

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 

zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 

POHYBOVÉ VYJÁDŘENÍ HUDBY V NÁVAZNOSTI NA 
SÉMANTIKU DÍLA Pantomima, improvizace 

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 

předvede jednoduchou pohybovou vazbu Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby 

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 

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 
hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky 

Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební 
skladby Postihování hudebně výrazových prostředků, 
významné sémantické prvky užité ve skladbě 
(zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie..) 

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 

chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému 
celku 

HUDEBNÍ DÍLO A JEJÍ AUTOR  
Hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i 
nehudebními díly, dobou vzniku životem autora 
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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 

vysvětlí pojem furiant, symfonie, koncert a rozdíl mezi 
symfonickou a komorní hudbou 

INTERPRETACE ZNĚJÍCÍ HUDBY  
Slovní charakteristika hudebního díla poznání 
hudebních nástrojů sluchem 

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 

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
hudebních dovedností slyšenou hudbu do stylového 
období, sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních 
nástrojů 

HUDEBNÍ STYLY A ŽÁNRY chápání jejich funkcí 
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním 
tradicím a zvykům 

ZÁKLADNÍ DIVADELNÍ DRUHY  
Činohra, loutkové divadlo, pantomima 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Hudební výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě 

PĚVECKÝ A MLUVENÝ PROJEV  
Hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu, 
hlasová nedostatečnost a její náprava, techniky 
vokálního projevu a jejich využití při zpěvu a při 
společných vokálně instrumentálních aktivitách 

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 

uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, 
dodržuje základy hlasové hygieny a správného držení 
těla 

PSYCHOSOMATICKÉ DOVEDNOSTI  
Práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, 
verbální a neverbální komunikace 
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rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně 

INTONACE A VOKÁLNÍ IMPROVIZACE  
Intonační cvičení a hry, improvizace jednoduchých 
hudebních forem 

 dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého  INTONACE A VOKÁLNÍ IMPROVIZACE  
Intonační cvičení a hry, improvizace jednoduchých 
hudebních forem 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

aktivně se zapojuje do hudebních aktivit dle svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 

HUDEBNÍ RYTMUS  
Odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby 

 snaží se napravovat svou hlasovou nedostatečnost Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
Reprodukce tónů 

REFLEXE VOKÁLNÍHO PROJEVU  
Vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, 
hledání možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti 

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 

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE  
Hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orfeova 
instrumentáře nástrojová reprodukce melodií 
(motivů, písní, jednoduchých skladeb) 

 má rytmické cítění a rytmickou paměť na úrovni svých 
individuálních schopností  

Vyjadřování hudebních i nehudebních představivostí 
Představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, 
formální rozvoj smyslového vnímání 

 dokáže dodržet rytmus, tempo dynamiku  Vyjadřování hudebních i nehudebních představivostí 
Představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, 
formální rozvoj smyslového vnímání 

 rozpozná některé z tanců různých stylových období  POHYBOVÝ DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY  
Taktování, taneční kroky (polka, valčík, menuet, 
polonéza, moderní tance); vlastní pohybové ztvárnění 
hudby 
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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 

zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu 

Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - 
tempové, dynamické, rytmicko-metrické, harmonické 

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 

v prostoru předvede naučené taneční kroky, ze kterých 
tvoří pohybové vazby 

Orientace v prostoru - rozvoj pohybové paměti (tanec, 
pohybové hry) Základní divadelní druhy - činohra, 
loutkové divadlo 

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 

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 
hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky a chápe jejich význam v hudbě 

ORIENTACE V HUDEBNÍM PROSTORU A ANALÝZA 
HUDEBNÍ SKLADBY  
Postihování hudebně výrazových prostředků, 
významné sémantické prvky užité ve skladbě 
(zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, 
pravidelnost atd.) a jejich význam pro pochopení 
hudebního díla 

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 

k jednotlivým obdobím zařadí nejvýznamnější 
skladatele, pohovoří o jejich životě a díle 

HUDEBNÍ DÍLO A JEJÍ AUTOR  
Hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i 
nehudebními díly, dobou vzniku, života autora, 
vlastními zkušenostmi 

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 

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období 

HUDEBNÍ STYLY A ŽÁNRY  
Chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i 
společnosti, kulturním tradicím a zvykům 

ZÁKLADNÍ DRAMATICKÉ ŽÁNRY  
činohra, loutkové divadlo, opera, opereta, muzikál, 
balet 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

INTERPRETACE ZNĚJÍCÍ HUDBY  
Slovní charakterizování hudebního díla (slohové a 
stylové zařazení apod.), vytváření vlastních soudů 

 rozpozná sluchem hudební nástroje, jejich výrazové 
možnosti  

INTERPRETACE ZNĚJÍCÍ HUDBY  
Slovní charakterizování hudebního díla (slohové a 
stylové zařazení apod.), vytváření vlastních soudů 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Hudební výchova 8. 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-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě 

PĚVECKÝ A MLUVENÝ PROJEV  
Hlasová hygiena; hlasová nedostatečnost a některé 
způsoby její nápravy, deklamace, mutace, techniky 
vokálního projevu, jejich využití při zpěvu a při 
společných vokálně instrumentálních aktivitách 

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 

zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase (vícehlase) 

Rozvoj hudebního sluchu  
Reprodukce tónů, zachycování rytmu 

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 

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 

HUDEBNÍ RYTMUS  
Odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby 
využívání rytmických zákonitostí při vokálním projevu, 
rytmický výcvik s oporou hudebního nástroje 

 zná notový zápis, který umí použít při vlastní tvorbě  ORIENTACE V NOTOVÉM ZÁPISU VOKÁLNÍ HUDBY 
Notový zápis jako opora při realizaci písně 
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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 ocenit kvalitní vokální projev druhého REFLEXE VOKÁLNÍHO PROJEVU  
Vlastní vokální projev a vokální projev ostatních 
hledání možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti 

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 

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata a části 
skladeb 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE  
Nástrojová reprodukce melodií (motivů, témat, písní, 
jednoduchých skladeb) hra a tvorba doprovodů s 
využití Orfeova instrumentáře, nástrojová improvizace 

 vytváří a volí jednoduché doprovody  HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE  
Nástrojová reprodukce melodií (motivů, témat, písní, 
jednoduchých skladeb) hra a tvorba doprovodů s 
využití Orfeova instrumentáře, nástrojová improvizace 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

umí podle individuálních dispozic vytleskat obtížnější 
rytmus 

Vyjadřování hudebních i nehudebních představ 
pomocí hudebního nástroje Představy rytmické, 
melodické, tempové, dynamické, formální 

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 

rozpozná některé z tanců různých stylových období POHYBOVÝ DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY  
Taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění 

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 

zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě 

Pohybová reakce na změny v proudu znějící hudby - 
tempové, dynamické, rytmicko-metrické, harmonické 

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 

na základě individuálních hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou 
vazbu 

ORIENTACE V PROSTORU  
Rozvoj pohybové paměti reprodukce pohybů 
prováděných při tanci či pohybových hrách 
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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 

orientuje se v proudu znějící hudby vnímá užité 
hudebně výrazové prostředky 

ORIENTACE V HUDEBNÍM PROSTORU A ANALÝZA 
HUDEBNÍ SKLADBY  
Postihování hudebně výrazových prostředků, 
významné sémantické prvky ve skladbě (zvukomalba, 
dušemalba, pohyb melodie atd.) a jejich význam pro 
pochopení hudebního díla 

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 

charakterizuje sémantické prvky, chápe jejich význam v 
hudbě 

ORIENTACE V HUDEBNÍM PROSTORU A ANALÝZA 
HUDEBNÍ SKLADBY  
Postihování hudebně výrazových prostředků, 
významné sémantické prvky ve skladbě (zvukomalba, 
dušemalba, pohyb melodie atd.) a jejich význam pro 
pochopení hudebního díla 

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 

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období 

HUDEBNÍ DÍLO A JEJÍ AUTOR  
Hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i 
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, 
vlastními zkušenostmi (inspirace, módnost, 
modernost, stylová provázanost) 

 porovnává výrazové prostředky (kontrast a gradace, 
melodie vzestupná a sestupná)  

HUDEBNÍ STYLY A ŽÁNRY  
Chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i 
společnosti, kulturním tradicím a zvykům 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

HUDEBNÍ STYLY A ŽÁNRY  
Chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i 
společnosti, kulturním tradicím a zvykům 

 pozná podle sluchu hudební nástroje  INTERPRETACE ZNĚJÍCÍ HUDBY  
Slovní charakterizování hudebního díla (slohové a 
stylové zařazení), vytváření vlastních soudů a 
preferencí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

248 

Hudební výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 

PĚVECKÝ A MLUVENÝ PROJEV  
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena; 
techniky vokálního projevu 

 dodržuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu 
i při mluvním projevu  

PĚVECKÝ A MLUVENÝ PROJEV  
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena; 
techniky vokálního projevu 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně písně různých žánrů 

INTONACE A VOKÁLNÍ IMPROVIZACE  
Improvizace jednoduchých hudebních forem 

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 ocenit kvalitní vokální projev druhého INTONACE A VOKÁLNÍ IMPROVIZACE  
Improvizace jednoduchých hudebních forem 

REFLEXE VOKÁLNÍHO PROJEVU  
Vlastní vokální projev a vokální projev ostatních 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v 
rámci nejjednodušších hudebních forem 

HUDEBNÍ RYTMUS  
Odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby 
Využívání rytmických zákonitostí při vokálním projevu 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové možnosti a 
je schopen doprovodit písně, popřípadě vytvořit 
předehry, mezihry, dohry 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE  
Hudební nástroje historické a současné poznávání 
hudebních nástrojů nástrojová reprodukce melodií 
(motivů, témat, písní, jednoduchých skladeb) hra a 
tvorba doprovodů s využitím Orfeova instrumentáře 
hra na tělo 
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HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

reprodukuje na základě svých hudebních schopností a 
dovedností různé motivy, témata, části skladeb, vytváří 
a tvoří jednoduché doprovody 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE  
Hudební nástroje historické a současné poznávání 
hudebních nástrojů nástrojová reprodukce melodií 
(motivů, témat, písní, jednoduchých skladeb) hra a 
tvorba doprovodů s využitím Orfeova instrumentáře 
hra na tělo 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

rozpozná některé z tanců různých stylových období POHYBOVÝ DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY  
Taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění ( 
moderní hudba) 

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 

zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu 

Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - 
tempové, dynamické, rytmicko-metrické, harmonické 

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 

pokouší se o taneční vyjádření moderní hudby ORIENTACE V PROSTORU  
Rozvoj pohybové paměti, reprodukce pohybů 
prováděných při tanci či pohybových hrách 

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 

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 
výrazové prostředky 

ORIENTACE V HUDEBNÍM PROSTORU A ANALÝZA 
HUDEBNÍ SKLADBY  
Postihování hudebně výrazových prostředků, 
významné sémantické prvky užité ve skladbě 
(zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, 
pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich 
význam pro pochopení hudebního díla 

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 

zařadí slyšenou hudbu do stylového období na základě 
svých individuálních schopností a získaných vědomostí a 
porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s 
dalšími skladbami 

HUDEBNÍ AUTOR A JEHO DÍLO 
 Hudební skladba - doba vzniku, život autora, vlastní 
zkušenosti (umění a kýč, módnost a modernost, 
stylová provázanost) 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 

spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou 
činností 

HUDEBNÍ STYLY A ŽÁNRY  
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období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

Chápání jejich funkce v životě jedince i společnosti 
srovnávání a postihování charakteristických rozdílů 
mezi hudebními žánry 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

ZÁKLADNÍ DRAMATICKÉ ŽÁNRY  
činohra, loutkové divadlo, opera, opereta, muzikál, 
balet 

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 

srovnává vývoj české hudby se světovou a chápe vliv 
společenského klimatu na hudební kulturu 

INTERPRETACE ZNĚJÍCÍ HUDBY  
Slovní charakterizování hudebního díla vytváření 
vlastních soudů a preferencí, hudba jako prostředek k 
relaxaci, hudba jako kulisa 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
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5.14 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 2 2 1 1 2 2 1 1 13 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti 
umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. K jejich 
realizaci nabízí vizuálně obrazné prostředky tradiční a nově vznikající. Tvůrčími činnostmi jsou rozvíjení 
smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků, které jsou založeny  
na experimentování a uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky. 

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

Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Obsah vzdělávací oblasti je naplňován  
v každém ročníku. V prvním, čtvrtém, pátém, osmém a devátém ročníku je vyučována jednu hodinu.  
Ve druhém, třetím, šestém a sedmém ročníku je vyučována dvě hodiny týdně. 
I. STUPEŇ 
Výtvarná výchova umožňuje žákům vyzkoušet si vyjádření pocitů a zaznamenání předmětů a jevů pomocí 
obrazového znázornění. Žáci se seznamují s nejrůznějšími technologiemi a materiály k vlastnímu vyjádření. 
Výtvarná výchova je vyučována v prvním, čtvrtém a pátém ročníku 1 hodinu týdně, ve druhém a třetím 
ročníku 2 hodiny týdně. 
II. STUPEŇ 
Výtvarná výchova vede žáky k vyjádření pocitů a zaznamenání předmětů a jevů pomocí obrazového 
znázornění. Žáci si prohlubují a osvojují nové nejrůznějšími technologie a materiály k vlastnímu vyjádření  
a mají možnosti přinášet své poznatky a zkušenosti s materiály. 
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován v šestém a sedmém ročníku 2 vyučovací hodiny týdně,  
v osmém a devátém ročníku 1 vyučovací hodina týdně. 

Integrace předmětů • Výtvarná výchova 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

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

Kompetence k učení: 
I. STUPEŇ 
- motivuje žáky k poznání a hodnocení vlastního pokroku 
- kontroluje správné užívání terminologie z výtvarné oblasti 
II. STUPEŇ 
- vede žáky k využívání vlastních poznání a jejich hodnocení 
- kontroluje správné užívání terminologie z výtvarné oblasti 
- podněcuje žáky k interpretaci uměleckých děl 

Kompetence k řešení problémů: 
I. STUPEŇ 
- podněcuje u žáků, aby hledali nejvhodnější způsob řešení z předložených námětů souvisejících s výběrem 
materiálů, pomůcek a výtvarné techniky a aby obhájili svůj názor na hodnocení výtvarného díla a uvědomili 
si, že každý vnímá stejnou věc různě 
II.STUPEŇ 
- podněcuje u žáků, aby hledali nejvhodnější způsob řešení z předložených námětů souvisejících s výběrem 
materiálů, pomůcek a výtvarné techniky a aby obhájili svůj názor na hodnocení výtvarného díla a uvědomili 
si, že každý vnímá stejnou věc různě 

Kompetence komunikativní: 
I. STUPEŇ 
- vytváří situace, v nichž umožňuje žákům vyjádření svého názoru, jeho obhájení a toleranci názoru 
druhých 
- zadanými úkoly napomáhá, aby žáci vnímali mimojazykové vnímání a sami ho využívali 
II. STUPEŇ 
- vytváří situace, v nichž umožňuje žákům vyjádření svého názoru, jeho obhájení a toleranci názoru 
druhých 
- vede žáky k ohleduplnosti a spolupráci ve skupině a vytváření příjemné atmosféry při společné práci 

Kompetence sociální a personální: 
I. STUPEŇ 
- důsledně vyžaduje, aby žáci respektovali pravidla při práci v týmu, znali své role ve skupině, chovali se 
podle zásad správného chování na kulturních akcích 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

II.STUPEŇ 
- důsledně vyžaduje, aby žáci respektovali pravidla při práci v týmu, znali své role ve skupině, chovali se 
podle zásad správného chování na kulturních akcích 

Kompetence občanské: 
I. STUPEŇ 
- vytváří podnětné prostředí pro diskuzi, ve které vyžaduje od žáků respektování názoru druhých, 
prezentování výsledků své práce, oceňování našich tradic a kulturního a historického dědictví 
II.STUPEŇ 
- vytváří podnětné prostředí pro diskuzi, ve které vyžaduje od žáků respektování názoru druhých, 
prezentování výsledků své práce, oceňování našich tradic a kulturního a historického dědictví 
- vybízí k projevení pozitivního postoje k uměleckému dílu 
- podněcuje smysl pro kulturu a tvořivost 

Kompetence pracovní: 
I. STUPEŇ 
- umožňuje žákům soustředěnost na pracovní výkon, dodržování pravidel a pozitivního vztahu k 
manuálním činnostem, dodržování hygienických pravidel 
II. STUPEŇ 
- umožňuje žákům soustředěnost na pracovní výkon, dodržování pravidel a pozitivního vztahu k 
manuálním činnostem, dodržování hygienických pravidel 
- vede žáky k používání bezpečného materiálu, nástroje a k dodržování vymezených pravidel při práci 

Způsob hodnocení žáků • Zpracování projektů a prací k danému tématu 

• Samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly 

• Projektové a skupinové práce 

• Estetické znázornění zadaného tématu 

• Sebehodnocení 

 

Výtvarná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
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• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě vjemů, 
zážitků a představ 

rozpoznává tvary, barvy; porovnává je a třídí na 
základě vjemů, zážitků a představ 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO VYJÁDŘENÍ 
Tvary, barvy – jejich kombinace a proměny v 
ploše typy vizuálně obrazných vyjádření – 
ilustrace textu, volná malba přístupy k vizuálně 
obrazným vyjádřením – hledisko jejich motivace 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností 
různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní 
zkušeností 

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává 
se svojí dosavadní zkušeností 

REFLEXE A VZTAHY ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ KE 
VNÍMÁNÍ OSTATNÍMI SMYSLY 
Vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, 
sluchových, pohybových, čichový a chuťových 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a 
do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, 
vybral či upravil 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil 

PROSTŘEDKY PRO VYJÁDŘENÍ FANTAZIE, 
PŘEDSTAV, OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace 

v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti v 
plošném uspořádání (tvary, barvy) 

OSOBNÍ POSTOJ V KOMUNIKACI 
Jeho utváření a zdůvodňování komunikační 
obsah vizuálně obrazných vyjádření – 
komunikace se spolužáky a v rámci skupin, v 
nichž se žák pohybuje 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

 

Výtvarná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě vjemů, 
zážitků a představ 

rozpoznává tvary, barvy; porovnává je a třídí na 
základě vjemů, zážitků a představ 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ 
Barevné kvality – jejich kombinace a proměny v 
ploše reflexe a vztahy zrakového vnímání k 
vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná 
vyjádření podnětů hmatových, sluchových, 
pohybových, čichový a chuťových 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a 
vizuálně je vyjadřuje 

vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

TYPY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ 
Jejich rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, 
ilustrace textů, objekty, volná malba 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností 
různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní 
zkušeností 

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává 
se svojí dosavadní zkušeností 

PŘÍSTUPY K VIZUÁLNĚ OBRAZNÝM VYJÁDŘENÍM 
Hledisko motivace 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a 
do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, 
vybral či upravil 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření 

 OSOBNÍ POSTOJ V KOMUNIKACI  
Odlišné interpretace v rámci skupin, v nichž se 
dítě pohybuje komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření – v komunikace se spolužáky 
– rodinnými příslušníky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

 

Výtvarná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Výtvarná výchova 3. ročník  

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě vjemů, 
zážitků a představ 

rozpoznává tvary, barvy, linie, objemy; porovnává 
je a třídí na základě vjemů, zážitků a představ 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO VYJÁDŘENÍ  
Rozvíjí smyslové citlivosti, linie, tvary, objemy, 
světlostní a barevné kvality – jejich jednoduché 
vztahy, kombinace a proměny v ploše, objemu, 
prostoru 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace 

v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje 
při tom v plošném uspořádání linie, tvary, barvy, 
objemy, objekty a další prvky a jejich kombinace 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly – vizuálně obrazná vyjádření 
podnětu hmatových, sluchových, pohybových, 
čichových, chuťových 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a 
vizuálně je vyjadřuje 

vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

PROSTŘEDKY PRO VYJÁDŘENÍ EMOCÍ, POCITŮ, 
NÁLAD, FANTAZIE, PŘEDSTAV A OSOBNÍCH 
ZKUŠENNOSTÍ 
Uplatňování subjektivity 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností 
různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní 
zkušeností 

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává 
se svojí dosavadní zkušeností 

TYPY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ 
Jejich rozlišení, výběr, uplatnění – hračky, 
objekty, ilustrace textů, volná malba 

PŘÍSTUPY K VIZUÁLNĚ OBRAZNÝM VYJÁDŘENÍM 
Animovaný film, reklama 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a 
do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, 
vybral či upravil 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 
upravil 

OSOBNÍ POSTOJ V KOMUNIKACI  
Odlišné interpretace viz obr. vyjádření v rámci 
skupin, v nichž se dítě pohybuje vysvětlování 
výsledků své tvorby podle svých schopností a 
zaměření 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

 

Výtvarná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

• 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 užívá 
prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je 
na základě vztahů (světlostní poměry, barevné 
kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

rozpoznává a užívá prvky vizuálně obrazného 
vyjádření; porovnává je na základě vztahů – při 
vlastní tvůrčí činnosti 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO VYJÁDŘENÍ  
Linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality 
– podobnost, kontrast, rytmus 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření se zaměřuje na projevení vlastních 
zkušeností  

vědomě se zaměřuje na projevení vlastních 
zkušeností 
 
 
 
 

PROSTŘEDKY PRO VYJÁDŘENÍ EMOCÍ, POCITŮ, 
NÁLAD, FANTAZIE, PŘEDSTAV A OSOBNÍCH 
ZKUŠENNOSTÍ 
Hračky, ilustrace textu, komiks 

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 
zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; 
uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové 
tvorbě 

obrazná vyjádření vzniklá zrakovým vnímáním, 
vnímá i dalšími smysly, uplatňuje je plošně, 
objemově i prostorově 

SMYSLOVÉ ÚČINKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝH 
VYJÁDŘENÍ Umělecká výtvarná tvorba, film, 
televize, reklama 

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

přistupuje k realitě, tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazná vyjádření svobodně volí a kombinuje 
prostředky 

PŘÍSTUPY K VIZUÁLNĚ OBRAZNÝM VYJÁDŘENÍM  
Hledisko vnímání – vizuální, statické, dynamické, 
fantazie 

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke 
zdroji inspirace 

porovnává různé interpretace OSOBNÍ POSTOJ V KOMUNIKACI 
Odlišné interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje 
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil 

vizuálně obrazná vyjádření zapojuje do 
komunikace 

KOMUNIKAČNÍ OBSAH VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH 
VYJÁDŘENÍ 
V komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky 
a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

 

Výtvarná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá 
prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je 
na základě vztahů (světlostní poměry, barevné 
kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů - při vlastní tvůrčí 
činnosti 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO VYJÁDŘENÍ 
Linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 
textury (podobnost), jejich kombinace a proměny 
v ploše 

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 
zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; 
uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové 
tvorbě 

obrazná vyjádření vzniklá zrakovým vnímáním, 
vnímá i dalšími smysly, uplatňuje je plošně, 
objemově i prostorově 

SMYSLOVÉ ÚČINKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH 
VYJÁDŘENÍ 
Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, 
tiskoviny, televize, reklama 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření se zaměřuje na projevení vlastních 
zkušeností  

vědomě se zaměřuje na projevení vlastních 
zkušeností 
 

PROSTŘEDKY PRO VYJÁDŘENÍ EMOCÍ, POCITŮ, 
NÁLAD, FANTAZIE, PŘEDSTAV A OSOBNÍCH 
ZKUŠENNOSTÍ 
Skulptura, plastika, komiks 
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Výtvarná výchova 5. ročník  

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

přistupuje k realitě, tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazná vyjádření svobodně volí a kombinuje 
prostředky 

PŘÍSTUPY K VIZUÁLNĚ OBRAZNÝM VYJÁDŘENÍM 
Hledisko vnímání – vizuální, statické, dynamické, 
fantazie 

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke 
zdroji inspirace 

porovnává různé interpretace OSOBNÍ POSTOJ V KOMUNIKACI 
Odlišné interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření 

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 
upravil 

vizuálně obrazná vyjádření zapojuje do 
komunikace 

KOMUNIKAČNÍ OBSAH VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH 
VYJÁDŘENÍ 
V komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky 
a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

 

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 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků 
vizuálně obraných 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 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO VYJÁDŘENÍ  
Linie, tvary, světlo, barva 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

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 vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 
smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ V PLOŠE, OBJEMU, 
PROSTORU A ČASOVÉM PRŮBĚHU  
Barevné vztahy, plasticita, zaznamenávání časového 
průběhu, vztahy vnímání zrakem a ostatními smysly 

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 
proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a 
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, 
animace 

REFLEXE A VZTAHY ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ K VNÍMÁNÍ 
OSTATNÍMI SMYSLY  
reflexe ostatních uměleckých druhů a podnětů z okolí 
počítačová grafika práce s fotografií 

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, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky s 
účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření 

SMYSLOVÉ ÚČINKY OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ  
Vlastní tvořivost 

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 rodině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného a symbolického obsahu 

Prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie, 
představ i zkušeností 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti, vychází přitom ze svých znalostí, 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a 
prožitků 

TYPY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ  
Objekty, plastika, volná malba, komiks 

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 vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

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, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v 
sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci 

OSOBNÍ POSTOJ V KOMUNIKACI  
Zaujímání osobního postoje, nabývání komunikačního 
obsahu a jeho proměny, rozlišování osobitých a 
převzatých prvků, respektování záměru autora, 
veřejná prezentace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků 
vizuálně obraných 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 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO VYJÁDŘENÍ  
Linie, tvary, světlo, barva 

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 vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 
smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ V PLOŠE, OBJEMU, 
PROSTORU A ČASOVÉM PRŮBĚHU  
Barevné vztahy, plasticita, zaznamenávání časového 
průběhu, vztahy vnímání zrakem a ostatními smysly 

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 
proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a 
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, 
animace 

REFLEXE A VZTAHY ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ K VNÍMÁNÍ 
OSTATNÍMI SMYSLY  
reflexe ostatních uměleckých druhů a podnětů z okolí 
počítačová grafika práce s fotografií 

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, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky s 
účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření 

SMYSLOVÉ ÚČINKY OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ  
Vlastní tvořivost 

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 rodině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného a symbolického obsahu 

Prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie, 
představ i zkušeností 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

262 

Výtvarná výchova 7. ročník  

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti, vychází přitom ze svých znalostí, 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a 
prožitků 

TYPY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ  
Objekty, plastika, volná malba, komiks 

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 vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

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, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v 
sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci 

OSOBNÍ POSTOJ V KOMUNIKACI  
Zaujímání osobního postoje, nabývání komunikačního 
obsahu a jeho proměny, rozlišování osobitých a 
převzatých prvků, respektování záměru autora, 
veřejná prezentace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

Výtvarná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 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, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků 
vizuálně obraných 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 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO VYJÁDŘENÍ  
Linie, tvary, světlo, barva 
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Výtvarná výchova 8. ročník  

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 vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 
smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ V PLOŠE, OBJEMU, 
PROSTORU A ČASOVÉM PRŮBĚHU  
Barevné vztahy, plasticita, zaznamenávání časového 
průběhu, vztahy vnímání zrakem a ostatními smysly 

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 
proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a 
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, 
animace 

REFLEXE A VZTAHY ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ K VNÍMÁNÍ 
OSTATNÍMI SMYSLY  
reflexe ostatních uměleckých druhů a podnětů z okolí 
počítačová grafika práce s fotografií 

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, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky s 
účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření 

SMYSLOVÉ ÚČINKY OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ  
Vlastní tvořivost 

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 rodině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného a symbolického obsahu 

Prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie, 
představ i zkušeností 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti, vychází přitom ze svých znalostí, 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a 
prožitků 

TYPY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ  
Objekty, plastika, volná malba, komiks 

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 vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

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, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v 
sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci 

OSOBNÍ POSTOJ V KOMUNIKACI  
Zaujímání osobního postoje, nabývání komunikačního 
obsahu a jeho proměny, rozlišování osobitých a 
převzatých prvků, respektování záměru autora, 
veřejná prezentace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

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, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků 
vizuálně obraných 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 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO VYJÁDŘENÍ  
Linie, tvary, světlo, barva 

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 vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 
smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ V PLOŠE, OBJEMU, 
PROSTORU A ČASOVÉM PRŮBĚHU  
Barevné vztahy, plasticita, zaznamenávání časového 
průběhu, vztahy vnímání zrakem a ostatními smysly 

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 
proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a 
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, 
animace 

REFLEXE A VZTAHY ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ K VNÍMÁNÍ 
OSTATNÍMI SMYSLY  
reflexe ostatních uměleckých druhů a podnětů z okolí 
počítačová grafika práce s fotografií 

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, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky s 
účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření 

SMYSLOVÉ ÚČINKY OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ  
Vlastní tvořivost 

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 rodině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného a symbolického obsahu 

Prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie, 
představ i zkušeností 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti, vychází přitom ze svých znalostí, 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a 
prožitků 

TYPY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ  
Objekty, plastika, volná malba, komiks 

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 vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

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, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v 
sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci 

OSOBNÍ POSTOJ V KOMUNIKACI  
Zaujímání osobního postoje, nabývání komunikačního 
obsahu a jeho proměny, rozlišování osobitých a 
převzatých prvků, respektování záměru autora, 
veřejná prezentace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 
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5.15 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 Vyučovací předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je vyučován v na prvním 
i druhém stupni v každém ročníku ve dvouhodinové časové dotaci. Tento vyučovací předmět směřuje 
k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, ale také vede k poznání účinků konkrétních pohybových 
činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 

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

Tělesná výchova je vyučována v tělocvičně, na školním hřišti nebo také v přírodě. Podle možností je 
využívána možnost návštěvy sportovních center. 
I. STUPEŇ 
Na prvním stupni se žáci seznamují s odbornou terminologií a postupně si osvojují pohybové dovednosti. 
Pohybové vzdělání postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené 
a výběrové. Cílem výuky je zařazení pohybových činností do denního režimu žáků. 
Vyučovací předmět Tělesná výchova je vyučován v každém ročníku 2 hodiny týdně. 
II. STUPEŇ 
Tělesná výchova na druhém stupni dále rozvíjí motorické dovednosti žáků, upevňuje znalosti sportovních 
pravidlech a terminologie. Žáci jsou seznámeni se základními znalostmi z oblasti první pomoci. 
Vyučovací předmět Tělesná výchova je vyučován v každém ročníku 2 hodiny týdně. 

Integrace předmětů • Tělesná výchova 

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

Kompetence k učení: 
I. STUPEŇ 
- na základě porovnání vlastních výkonů sledují žáci vývoj vlastní fyzické zdatnosti 
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Název předmětu Tělesná výchova 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

- předkládá návod pro napodobení pohybových schopností a jejich individuální rozvoj 
- motivuje žáky k prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou 
II. STUPEŇ 
- vede žáky k využívání mezipředmětových vztahů při měření a porovnávání výkonů, k hodnocení výkonů 
svých i ostatních podle pravidel 
- na základě porovnání vlastních výkonů sledují žáci vývoj vlastní fyzické zdatnosti 

Kompetence k řešení problémů: 
I. STUPEŇ 
- vhodně formulovanými a přiměřeně obtížnými úkoly vyžaduje vládnutí cviku, sportovního prvku a hledání 
cesty k odstranění chyb v jeho zvládání jako problémový úkol 
- předložením několika možností napomáhá k hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních 
sportech 
II. STUPEŇ 
- při sportovních hrách a soutěžích klade důraz na uvědomování si pravidel, jednání fair play 

Kompetence komunikativní: 
I. STUPEŇ 
- klade důraz na dodržování odborné terminologie 
- důslednou kontrolou požaduje vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva 
- otevírá prostor pro diskuzi o taktice družstva 
II. STUPEŇ 
- důslednou kontrolou vyžaduje správnou reakci na povely a signály 
- vytváří situace, kdy umožní žákům tvorbu vlastních povelů, organizaci sportovních činností 

Kompetence sociální a personální: 
I. STUPEŇ 
- motivuje žáky k tomu, aby si navzájem při sportovní činnosti pomáhali 
- důslednou kontrolou vyžaduje dodržování fair play chování 
II. STUPEŇ 
- při sportovních aktivitách vede žáky k respektování rozdílnosti výkonů spolužáků, ke spolupráci ve 
skupině, ke kladnému hodnocení zlepšení jedince i týmu 

Kompetence občanské: 
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Název předmětu Tělesná výchova 

I. STUPEŇ 
- opakováním učí žáky poskytnout první pomoc 
- předkládá příklady pro objasnění potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách 
- motivuje žáky k aktivnímu sportování účastí na soutěžích ve skupině, třídě, škole i mimo školu 
II. STUPEŇ 
- klade důraz na význam sportu a zdravé životosprávy pro sebe i okolí, na ohleduplnost k ostatním i mimo 
sport 
- motivuje žáky k aktivnímu sportování účastí na soutěžích ve skupině, třídě, škole i mimo školu 

Kompetence pracovní: 
I. STUPEŇ 
- předkládá příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu i v životě 
- vhodně využívá různá tělocvičná nářadí a náčiní 
II. STUPEŇ 
- zapojuje žáky do úpravy sportoviště, přípravy nářadí a náčiní, vede je k posuzování bezpečnosti 
vykonávaných činností 

Způsob hodnocení žáků • Cvičení podle pokynů vyučujícího 

• Výkony v měřitelných disciplínách 

• Individuální rozcvička 

• Kondiční cvičení 

• Správnost prováděných cviků 

    

Tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

Význam pohybu pro zdraví  
Pohybový režim žáka, turistika a pobyt v přírodě, 
chůze v terénu, ochrana přírody, hry na sněhu, 
správné držení těla 
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Tělesná výchova 1. ročník  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá jednoduché pohybové činnosti jednotlivce i ve 
skupině 

Příprava organismu  
Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
využití hraček 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti Hygiena při TV  
Hygiena činností a prostředí, vhodné oblečení, obuv, 
organizace a bezpečnost 

 zvládá kotoul vpřed, stoj na lopatkách, výskoky na 
bednu, cvičení na lavičkách, žebřinách, šplh, přeskoky 
švihadla  

Základy gymnastiky 

 provádí jednoduché atletické úkony - skok daleký z 
místa, běh na 50 m, hod míčkem  

Základy atletiky 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

aktivně se zapojuje při týmových sportovních hrách a 
soutěžích 

Základy sportovních her  
Manipulace s míčem, spolupráce ve hře 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží Zásady jednání a chování Fair play 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

reaguje na základní pokyny a povely k činnosti Komunikace v TV  
Základní názvosloví, smluvené povely 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Tělesná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

Význam pohybu pro zdraví  
Pohybový režim žáka, turistika a pobyt v přírodě, 
chůze v terénu, ochrana přírody, hry na sněhu, 
správné držení těla 
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Tělesná výchova 2. ročník  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá jednoduché pohybové činnosti jednotlivce i ve 
skupině 

Příprava organismu  
Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
využití hraček 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti Hygiena pro TV  
Hygiena činností a prostředí, vhodné oblečení, obuv, 
organizace a bezpečnost 

 zvládá kotoul vpřed, vzad, stoj na lopatkách, výskoky na 
bednu, cvičení na lavičkách, žebřinách, šplh, přeskoky 
švihadla  

Základy gymnastiky 

 provádí jednoduché atletické úkony - skok daleký z 
místa, běh na 50 m, hod míčkem, běh vytrvalý, skok s 
rozběhem  

Základy atletiky 

 koordinuje pohyb s hudbou  Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti  
Rytmická cvičení 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží Zásady jednání a chování  
Fair play 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

reaguje na základní pokyny a povely k činnosti Komunikace v TV  
Základní názvosloví, smluvené povely 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetence 

    

Tělesná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

271 

Tělesná výchova 3. ročník  

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 

Význam pohybu pro zdraví  
Pohybový režim žáka, turistika a pobyt v přírodě, 
chůze v terénu, ochrana přírody, hry na sněhu, 
správné držení těla 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá jednoduché pohybové činnosti jednotlivce i ve 
skupině 

Příprava organismu  
Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
využití hraček 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti Hygiena pro TV  
Hygiena činností a prostředí, vhodné oblečení, obuv, 
organizace a bezpečnost 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

zvládá kotoul vpřed, vzad, kotoul z různých poloh, stoj 
na lopatkách, výskoky na bednu, cvičení na lavičkách, 
žebřinách, šplh, přeskoky švihadla, odraz z můstku, 
chodí po kladině 

Základy gymnastiky 

 provádí jednoduché atletické úkony - skok daleký z 
místa, běh na 50 m, hod míčkem, běh vytrvalý, skok s 
rozběhem  

Základy atletiky 

 přihrává míčem, dribluje  Sportovní hry  
Průpravná cvičení 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží Zásady jednání a chování  
Fair play 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

reaguje na základní pokyny a povely k činnosti Komunikace v TV  
Základní názvosloví, smluvené povely 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 

Význam pohybu pro zdraví  
Pohybový režim žáka, turistika a pobyt v přírodě, 
chůze v terénu, ochrana přírody, hry na sněhu, 
správné držení těla 

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 v souladu s individuálními předpoklady 
základní plavecké dovednosti 

Plavání 
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Tělesná výchova 3. ročník  

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

Plavání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

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 

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Význam pohybu pro zdraví  
Pohybový režim žáka, turistika a pobyt v přírodě, 
chůze v terénu, ochrana přírody, hry na sněhu, 
správné držení těla 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování 

Zdravotně zaměřené činnosti  
Správné držení těla, zvedání zátěže, průpravná, 
kompenzační a relaxační cvičení 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti, adekvátní 
reakce na úraz spolužáka 

Hygiena při TV  
Hygiena činností a prostředí, vhodné oblečení, obuv, 
organizace a bezpečnost, základy první pomoci, 
příprava a ukládání nářadí 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí 

Bezpečnost při pohybových činnostech  
Základní organizace prostoru a činností 

 zvládá činnosti z 1.-3.ročníku+cvičí na nářadí (koza, 
hrazda), provádí stoj na rukou s oporou  

Základy gymnastiky 
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Tělesná výchova 4. ročník  

 zvládá činnosti z 1.-3.ročníku+rychlý běh na 60m, skok 
do dálky  

Základy atletiky 

 zná pravidla a hraje vybíjenou a kopanou  Sportovní hry 

 spolupracuje při týmových pohybových činnostech a 
soutěžích  

Pohybové hry  
Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční náčiní, 
pohybová tvořivost 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí 
přestupky, adekvátně reaguje, respektuje opačné 
pohlaví 

Zásady jednání a chování  
Fair play 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

hodnotí kvality činnosti spolužáků Měření a posuzování pohybových dovedností  
Měření výkonů, základní pohybové testy 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

užívá základní tělocvičné názvosloví, cvičí podle nákresu 
a popisu 

Komunikace v TV  
Základní názvosloví, smluvené povely 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

Plavání 

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 v souladu s individuálními předpoklady 
základní plavecké dovednosti 

Plavání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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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 

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Význam pohybu pro zdraví  
Pohybový režim žáka, turistika a pobyt v přírodě, 
chůze v terénu, ochrana přírody, hry na sněhu, 
správné držení těla 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

provádí průpravná cvičení Zdravotně zaměřené činnosti  
Správné držení těla, zvedání zátěže, průpravná, 
kompenzační a relaxační cvičení 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti, adekvátní 
reakce na úraz spolužáka 

Hygiena při TV  
Hygiena činností a prostředí, vhodné oblečení, obuv, 
organizace a bezpečnost, základy první pomoci, 
příprava a ukládání nářadí 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

zvládá činnosti z 1.-3.ročníku+cvičí na nářadí (koza, 
hrazda), provádí stoj na rukou s oporou 

Základy gymnastiky 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

zvládá činnosti z 1.-3.ročníku+rychlý běh na 60m, skok 
do dálky 

Základy atletiky 

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 

zná pravidla a hraje vybíjenou, kopanou, košíkovou Sportovní hry 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

organizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže Pohybové hry  
Nenáročné pohybové činnosti a soutěže 
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí 
přestupky, adekvátně reaguje, respektuje opačné 
pohlaví 

Zásady jednání a chování  
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 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

hodnotí kvality činnosti spolužáků Měření a posuzování pohybových dovedností Měření 
výkonů, základní pohybové testy 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

užívá základní tělocvičné názvosloví, cvičí podle nákresu 
a popisu 

Komunikace v TV  
Základní názvosloví, smluvené povely 

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 

samostatně získá informace o pohybových aktivitách a 
sportovních akcích ve škole i mimo ni 

Zdroje informací o pohybových činnostech 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky 

Základy atletiky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Tělesná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 
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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 pohybové činnosti zařazuje pravidelně 
a s konkrétním účelem 

Význam pohybu pro zdraví 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST  
Správné držení těla Správné zapojení dechu  
Příprava organizmu pro různé pohybové činnosti 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program 

VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ  
Rozvoj vytrvalosti a zdatnosti Komplexní posilování 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST  
Individuální rozcvička Strečinkové a uvolňovací cvičení 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

Škodlivý vliv některých návykových a podpůrných 
látek 

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 známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost 

Seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na 
sportovních akcích konaných ve škole i mimo školu 

Zásady bezpečného používání konkrétních 
sportovních potřeb a nářadí 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

POHYBOVÉ HRY  
Závody družstev, netradiční pohybová hry 

TURISTIKA, HRY V PŘÍRODĚ  
uplatňování pravidel silničního provozu v roli chodce, 
cyklisty; orientace v terénu, ochrana přírody, přežití v 
přírodě, orientace 

SPORTOVNÍ HRY  
Košíková, vybíjená, přehazovaná, odbíjená, kopaná, 
ringo, florbal 

ATLETIKA  
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Běh - starty, rychlý běh, vytrvalý běh, běh v terénu, 
štafetový běh, základy překážkového běhu Skok do 
dálky (z rozběhu, z místa) Hod - kriketovým míčkem, 
granátem 

GYMNASTIKA  
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad, stoje, nácvik přemetu 
stranou Přeskok přes kozu (s můstkem) a švédskou 
bednu (s trampolínkou) Kruhy - kotouly, houpání v 
sedě a ve visu Hrazda - kotouly, vzpor na rukách, 
výmyk Šplh - na laně, na tyči Kladina - druhy chůze, 
rovnovážné polohy, obraty, poskok, doskok, sestava 

Cvičení se švihadlem  
Úpolová cviční - přetahy, přetlaky  
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou - soulad 
pohybu s hudbou, cvičení s nářadím 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

Dodržování pravidel pohybové činnosti 
Sebehodnocení 

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, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

KOMUNIKACE V TV  
tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 
povely, signály, gesta 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

HISTORIE A SOUČASNOST SPORTU  
Sportovní soutěže 

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 

PRAVIDLA OSVOJOVANÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ 
Týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

Role rozhodčího 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí 

MĚŘENÍ VÝKONŮ A POSUZOVÁNÍ POHYBOVÝCH 
DOVEDNOSTÍ  
Statistická zjištění, odhady, přesná měření 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

278 

Tělesná výchova 6. ročník  

Stopky, pásmo 
 Evidence a vyhodnocení naměřených dat 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže 

ZÁSADY ORGANIZACE A CHOVÁNÍ V RŮZNÉM 
PROSTŘEDÍ PŘI RŮZNÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTECH 
Postupné přebírání některých organizačních a 
hodnotících úkolů od učitele 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

Práce s tabulkou, grafické zpracování naměřených dat 
a jejich prezentace 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ Preventivní, kondiční a 
relaxační cvičení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Tělesná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 
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• 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 pohybové činnosti zařazuje pravidelně 
a s konkrétním účelem 

Význam pohybu pro zdraví 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST  
Správné držení těla Správné zapojení dechu Příprava 
organizmu pro různé pohybové činnosti 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program 

VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ  
Rozvoj vytrvalosti a zdatnosti Komplexní posilování 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST 
 Individuální rozcvička Strečinkové a uvolňovací 
cvičení 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

Škodlivý vliv některých návykových a podpůrných 
látek 

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 známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost 

Seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na 
sportovních akcích konaných ve škole i mimo školu 

Zásady bezpečného používání konkrétních 
sportovních potřeb a nářadí 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

POHYBOVÉ HRY  
Závody družstev, netradiční pohybová hry 

TURISTIKA, HRY V PŘÍRODĚ  
uplatňování pravidel silničního provozu v roli chodce, 
cyklisty; orientace v terénu, ochrana přírody, přežití v 
přírodě, orientace 

SPORTOVNÍ HRY  
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Košíková, vybíjená, přehazovaná, odbíjená, kopaná, 
ringo, florbal 

ATLETIKA  
Běh - starty, rychlý běh, vytrvalý běh, běh v terénu, 
štafetový běh, základy překážkového běhu Skok do 
dálky (z rozběhu, z místa) Hod - kriketovým míčkem, 
granátem 

GYMNASTIKA  
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad, stoje, nácvik přemetu 
stranou Přeskok přes kozu (s můstkem) a švédskou 
bednu (s trampolínkou) Kruhy - kotouly, houpání v 
sedě a ve visu Hrazda - kotouly, vzpor na rukách, 
výmyk Šplh - na laně, na tyči Kladina - druhy chůze, 
rovnovážné polohy, obraty, poskok, doskok, sestava 

Cvičení se švihadlem  
Úpolová cviční - přetahy, přetlaky  
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou - soulad 
pohybu s hudbou, cvičení s nářadím 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

Dodržování pravidel pohybové činnosti 
Sebehodnocení 

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, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

KOMUNIKACE V TV  
tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 
povely, signály, gesta 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

HISTORIE A SOUČASNOST SPORTU  
Sportovní soutěže 

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 

PRAVIDLA OSVOJOVANÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ 
Týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

Role rozhodčího 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

281 

Tělesná výchova 7. ročník  

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí 

MĚŘENÍ VÝKONŮ A POSUZOVÁNÍ POHYBOVÝCH 
DOVEDNOSTÍ  
Statistická zjištění, odhady, přesná měření 

Stopky, pásmo  
Evidence a vyhodnocení naměřených dat 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže 

ZÁSADY ORGANIZACE A CHOVÁNÍ V RŮZNÉM 
PROSTŘEDÍ PŘI RŮZNÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTECH 
Postupné přebírání některých organizačních a 
hodnotících úkolů od učitele 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

Práce s tabulkou, grafické zpracování naměřených dat 
a jejich prezentace 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ Preventivní, kondiční a 
relaxační cvičení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

    

Tělesná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
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• Kompetence k učení 

• 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 pohybové činnosti zařazuje pravidelně 
a s konkrétním účelem 

Význam pohybu pro zdraví 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST  
Správné držení těla Správné zapojení dechu Příprava 
organizmu pro různé pohybové činnosti 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program 

VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ  
Rozvoj vytrvalosti a zdatnosti Komplexní posilování 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST  
Individuální rozcvička Strečinkové a uvolňovací cvičení 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

Škodlivý vliv některých návykových a podpůrných 
látek 

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 známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost 

Seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na 
sportovních akcích konaných ve škole i mimo školu 

Zásady bezpečného používání konkrétních 
sportovních potřeb a nářadí 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

POHYBOVÉ HRY Závody družstev, netradiční pohybová 
hry 

TURISTIKA, HRY V PŘÍRODĚ  
uplatňování pravidel silničního provozu v roli chodce, 
cyklisty; orientace v terénu, ochrana přírody, přežití v 
přírodě, orientace 
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SPORTOVNÍ HRY  
Košíková, vybíjená, přehazovaná, odbíjená, kopaná, 
ringo, florbal 

ATLETIKA  
Běh - starty, rychlý běh, vytrvalý běh, běh v terénu, 
štafetový běh, základy překážkového běhu Skok do 
dálky (z rozběhu, z místa) Hod - kriketovým míčkem, 
granátem 

GYMNASTIKA  
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad, stoje, nácvik přemetu 
stranou Přeskok přes kozu (s můstkem) a švédskou 
bednu (s trampolínkou) Kruhy - kotouly, houpání v 
sedě a ve visu Hrazda - kotouly, vzpor na rukách, 
výmyk Šplh - na laně, na tyči Kladina - druhy chůze, 
rovnovážné polohy, obraty, poskok, doskok, sestava 

Cvičení se švihadlem  
Úpolová cviční - přetahy, přetlaky  
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou - soulad 
pohybu s hudbou, cvičení s nářadím 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

Dodržování pravidel pohybové činnosti 
Sebehodnocení 

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, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

KOMUNIKACE V TV  
tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 
povely, signály, gesta 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

HISTORIE A SOUČASNOST SPORTU  
Sportovní soutěže 

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 

PRAVIDLA OSVOJOVANÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ 
Týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel 
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

Role rozhodčího 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí 

MĚŘENÍ VÝKONŮ A POSUZOVÁNÍ POHYBOVÝCH 
DOVEDNOSTÍ  
Statistická zjištění, odhady, přesná měření 

Stopky, pásmo  
Evidence a vyhodnocení naměřených dat 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže 

ZÁSADY ORGANIZACE A CHOVÁNÍ V RŮZNÉM 
PROSTŘEDÍ PŘI RŮZNÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTECH 
Postupné přebírání některých organizačních a 
hodnotících úkolů od učitele 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

Práce s tabulkou, grafické zpracování naměřených dat 
a jejich prezentace 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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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 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně 
a s konkrétním účelem 

Význam pohybu pro zdraví 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST  
Správné držení těla Správné zapojení dechu Příprava 
organizmu pro různé pohybové činnosti 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program 

VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ  
Rozvoj vytrvalosti a zdatnosti  
Komplexní posilování 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST  
Individuální rozcvička Strečinkové a uvolňovací cvičení 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

Škodlivý vliv některých návykových a podpůrných 
látek 

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 známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost 

Seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na 
sportovních akcích konaných ve škole i mimo školu 

Zásady bezpečného používání konkrétních 
sportovních potřeb a nářadí 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

Seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na 
sportovních akcích konaných ve škole i mimo školu 
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

POHYBOVÉ HRY  
Závody družstev, netradiční pohybová hry 

TURISTIKA, HRY V PŘÍRODĚ  
uplatňování pravidel silničního provozu v roli chodce, 
cyklisty; orientace v terénu, ochrana přírody, přežití v 
přírodě, orientace 

SPORTOVNÍ HRY  
Košíková, vybíjená, přehazovaná, odbíjená, kopaná, 
ringo, florbal 

ATLETIKA  
Běh - starty, rychlý běh, vytrvalý běh, běh v terénu, 
štafetový běh, základy překážkového běhu Skok do 
dálky (z rozběhu, z místa) Hod - kriketovým míčkem, 
granátem 

GYMNASTIKA  
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad, stoje, nácvik přemetu 
stranou Přeskok přes kozu (s můstkem) a švédskou 
bednu (s trampolínkou)  
Kruhy - kotouly, houpání v sedě a ve visu Hrazda - 
kotouly, vzpor na rukách, výmyk Šplh - na laně, na tyči 
Kladina - druhy chůze, rovnovážné polohy, obraty, 
poskok, doskok, sestava 

Cvičení se švihadlem  
Úpolová cviční - přetahy, přetlaky  
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou - soulad 
pohybu s hudbou, cvičení s nářadím 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

Dodržování pravidel pohybové činnosti  
Sebehodnocení 

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, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

KOMUNIKACE V TV  
tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 
povely, signály, gesta 
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

HISTORIE A SOUČASNOST SPORTU  
Sportovní soutěže 

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 

PRAVIDLA OSVOJOVANÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ 
Týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

Role rozhodčího 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí 

MĚŘENÍ VÝKONŮ A POSUZOVÁNÍ POHYBOVÝCH 
DOVEDNOSTÍ  
Statistická zjištění, odhady, přesná měření 

Stopky, pásmo  
Evidence a vyhodnocení naměřených dat 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže 

ZÁSADY ORGANIZACE A CHOVÁNÍ V RŮZNÉM 
PROSTŘEDÍ PŘI RŮZNÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTECH 
Postupné přebírání některých organizačních a 
hodnotících úkolů od učitele 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

Práce s tabulkou, grafické zpracování naměřených dat 
a jejich prezentace 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

PREVENCE A KOREKCE JEDNOSTRANNÉHO ZATÍŽENÍ A 
SVALOVÝCH DYSBALANCÍ  
Preventivní, kondiční a relaxační cvičení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
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5.16 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 1 1 0 3 

       Povinný Povinný Povinný     

    

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislostech s preventivní ochranou zdraví. Učí 
žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické 
a fyzické) a být za ně odpovědný. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně 
preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu 
ohrožení v každodenním životě. Svým obsahem prohlubuje poznatky o rodině, škole a vrstevnících, ale 
také o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi. 

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

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 
Je vyučován na druhém stupni od šestého do osmého ročníku v jednohodinové časové dotaci týdně, z toho 
v osmém ročníku byla využita 1 hodina z disponibilní časové dotace. 

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: 
- pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků 
- za účelem kritického přijímání informací umožňuje žákům pracovat s různými zdroji informací v tištěné či 
elektronické podobě 
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 
- zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům řešením sami žáci 

Kompetence k řešení problémů: 
- navozuje problémové situace, které vyžadují řešení problému 
- poskytuje žákům příležitost k samostatnému řešení zadaného úkolu 
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

Kompetence komunikativní: 
- vytváří příležitosti pro prezentaci žákovských prací a klade při nich důraz na výstižný, souvislý a 
kultivovaný projev 
- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů 
- využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce 
- na základě vhodných příkladů vede žáky k bezpečnému a zodpovědnému sexuálnímu chování s ohledem 
na zdraví a partnerské vztahy 

Kompetence sociální a personální: 
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat a vzájemně si pomáhat 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování ve škole i mimo ni 

Kompetence občanské: 
- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, aby se zodpovědně rozhodovali podle dané situace 
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
- vede žáky k tomu, aby vždy rozhodovali v zájmu podpory a ochrany zdraví 

Kompetence pracovní: 
- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi a informačními 
technologiemi 
- předkládá žákům obecná pravidla bezpečnosti a klade důraz na jejich dodržování 
- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích 
- pravidelným opakováním upevňuje základní postupy první pomoci 

Způsob hodnocení žáků • Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly 

• Projektové a skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 
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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 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví 

Význam zdraví pro život jedince i společnosti Způsoby 
ochrany zdraví 

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 

dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s 
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací návyky 

VÝŽIVA A ZDRAVÍ  
Zásady zdravého stravování (co omezovat, co nám 
prospívá).Co jsou civilizační nemoci. Vliv životních 
podmínek a způsobů stravování na zdraví. Pitný režim. 
Poruchy příjmu potravy: anorexie, bulimie. Vlivy 
vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví-kvalita ovzduší 
a vody, hluk, osvětlení, teplota. 

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 

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 

TĚLESNÁ A DUŠEVNÍ HYGIENA, DENNÍ REŽIM  
Zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování. 
Denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových 
aktivit, význam pohybu pro zdraví, pohybový režim 

OCHRANA PŘED PŘENOSNÝMI CHOROBAMI  
Základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, 
nákazy respirační, přenosné potravou, získané v 
přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, 
přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty. 

OCHRANA PŘED CHRONICKÝMI NEPŘENOSNÝMI 
CHOROBAMI A PŘED ÚRAZY  
Prevence kardiovaskulárních a metabolických 
onemocnění, preventivní léčebná péče, odpovědné 
chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů 
(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v 
dopravě), základy první pomoci. 
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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 

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ  
Bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při 
různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika 
silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky 
silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v 
případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti). 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

SKRYTÉ FORMY A STUPNĚ INDIVIDUÁLNÍHO NÁSILÍ A 
ZNEUŽÍVÁNÍ, SEXUÁLNÍ KRIMINALITA  
Šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního 
zneužívání dětí, komunikace se službami odborné 
pomoci. 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE  
Komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, 
nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických 
médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových 
situacích a v situacích ohrožení. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

    

Výchova ke zdraví 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 
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• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a 
jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě 

VZTAHY VE DVOJICI  
Pojmy kamarádství, přátelství, láska, partnerské 
vztahy, manželství, rodičovství). 

VZTAHY A PRAVIDLA SOUŽITÍ V PROSTŘEDÍ KOMUNITY 
Rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek) 

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 

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 

MEZILIDSKÉ VZTAHY, KOMUNIKACE A KOOPERACE 
Přijímání názoru druhého, empatie, chování 
podporující dobré vztahy, dialog, aktivní naslouchání, 
efektivní a asertivní komunikace a kooperace v 
různých situacích. Dopad vlastního jednání a chování. 

SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ  
Vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem, zdravé a 
vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity 

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 

uvádí do souvislostí zdravotní a psychosoc. rizika 
spojená se zneužíváním návyk. 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 pomoc sobě i druhým 

AUTO-DESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI  
Psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě 
samému, rizikové chování (alkohol, pasivní a aktivní 
kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, 
nebezpečný internet),násilné chování,těžké životní 
situace a jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve 
sportu. 

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 

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností, možný 
manipulativní vliv vrstevníků, médií a sekt; uplatňuje 
osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 

MANIPULATIVNÍ REKLAMA A INFORMACE  
Reklamní vlivy, působení sekt 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně 
reaguje, kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

DĚTSTVÍ, PUBERTA, DOSPÍVÁNÍ  
Tělesné, duševní a společenské změny  
Zodpovědnost vůči svému zdraví a budoucímu životu v 
dospělosti. 

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 

projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání a pravidlům zdrav. život. stylu, dobrovolně se 

DĚTSTVÍ, PUBERTA, DOSPÍVÁNÍ  
Tělesné, duševní a společenské změny  
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stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a 
obce 

Zodpovědnost vůči svému zdraví a budoucímu životu v 
dospělosti. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Výchova ke zdraví 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, 
etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe 
význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 

SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ A REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ  
Zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální 
zkušenost, promiskuita, problémy těhotenství a 
rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity 

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 

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

CELOSTNÍ POJETÍ ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ A NEMOCI 
Složky zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby 
a jejich hierarchie 

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 

posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví, zdraví druhých a 

PODPORA ZDRAVÍ A JEJÍ FORMY  
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Výchova ke zdraví 8. ročník  

druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví 

vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní 
podpory zdraví 

Odpovědnost jedince za zdraví, důležitost prevence, 
ekonomická hlediska.  
Podpora zdravého životního stylu, programy podpory 
zdraví. 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o 
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

STRES A JEHO VZTAH KE ZDRAVÍ  
Relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, 
stresových situací a k posilování duševní odolnosti 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 

STRES A JEHO VZTAH KE ZDRAVÍ  
Relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, 
stresových situací a k posilování duševní odolnosti 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ  
Klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a 
jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné 
události, prevence vzniku mimořádných událostí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
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5.17 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 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

       Povinný Povinný  Povinný  

    

Název předmětu Praktické činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v okruhu práce s technickými materiály a pěstitelské práce směřuje k pozitivnímu vztahu k práci 
a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, osvojení si základních pracovních 
dovedností, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i 
v běžném životě. 
Vzdělávání v okruhu pěstitelské práce, chovatelství směřuje k osvojení vztahu k práci s půdou, s rostlinami, 
učí odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, učí žáka plánovat si práci, volit vhodné 
postupy i pracovní pomůcky a nářadí a vynakládat úsilí na dosažení kvalitního výsledku. Vytváří vztah 
k chovu drobného zvířectva. Seznamuje žáky s přípravou pokrmů a organizací kuchyně. Nezbytností je 
dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, event. poskytnutí první pomoci při úrazu. Vzdělávání 
v okruhu svět práce je zaměřeno na orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní 
práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu 
vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. 

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

Do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce patří stejnojmenný vzdělávací obor, který na naší škole na 
druhém stupni nazýváme Praktické činnosti. Praktické činnosti jsou vyučovány v hodinové časové dotaci 
týdně, s výjimkou osmého ročníku, kde se nevyučují vůbec. 

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: 
- umožňuje žákům díky vhodné organizaci výuky studovat jednoduché texty, vyhledávat informace v 
tištěné i elektronické podobě, získávat soubory dat k dalšímu zpracování 
- pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků a vede k praktickému osvojování práce podle 
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Název předmětu Praktické činnosti 

návodu 
- názornými příklady vede k plánování činností při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů 
- používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních zdrojů a 
prostředků k vyhledávání informací, modelování, simulacím, výpočtům a znázorňování. 

Kompetence k řešení problémů: 
- navozuje vhodné situace, při nichž vede žáky k uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení 
problémů, vede žáky k aplikaci řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů využití dovedností 
při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů 
- předkládá dostatečné množství příkladů a informací důležitých pro uplatnění na trhu práce 
- předložením nabídek budoucího uplatnění a návštěvou Úřadu práce v Plzni vede žáky k zodpovědnému 
rozhodování o vlastní profesní orientaci 
- pravidelnými konzultacemi nabízí různé možnosti poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní 
orientace 

Kompetence komunikativní: 
- cíleně využívá příležitosti k tomu, aby se žáci tradičními i digitálními prostředky sebeprezentovali 
- seznamuje žáky s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými materiály a při přípravě 
pokrmů 
- pravidelným poradenstvím napomáhá žákům ujasnit pojmy související s volbou povolání 
- předkládá dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků 

Kompetence sociální a personální: 
- vytváří situace, v nichž využívá skupinou práci, v níž si žáci rozdělují činnosti podle vlastních schopností a 
dovedností 
- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu 
- při zadaném úkolu motivuje žáky, aby si navzájem pomáhali 

Kompetence občanské: 
- otevírá prostor pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho 
ochranu 
- umožňuje tvořivý přístup žákům k plnění zadaných témat 
- předkládáním textů dovede žáky k pochopení pravidel a norem povinností 

Kompetence pracovní: 
- vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně 
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Název předmětu Praktické činnosti 

naplánovali plnění úkolů 
- vede žáky k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a materiálů 
- důslednou kontrolou vede žáky ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě 
- předkládá srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli 
- vyhledává možná rizika při různých činnostech a hledání cest k jejich minimalizaci 
- seznamuje žáky s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci 
- vytváří prostor pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci 
- dovede žáky k tomu, že se orientují v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského 
záměru a jeho realizaci 

Způsob hodnocení žáků • Mluvený projev 

• Zpracování projektů a prací k danému tématu 

• Výroba předmětů a modelů 

• Modelové a problémové úkoly 

• Projektové a skupinové práce 

• Dovednostní testy 

• Sebehodnocení 

    

Praktické činnosti 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 

VLASTNOSTI MATERIÁLŮ  
Základní postupy opracování daných materiálů 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

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

PRACOVNÍ POMŮCKY, NÁŘADÍ, NÁSTROJE  
Znalost nářadí a nástrojů pro efektivní práci s daným 
materiálem 
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Praktické činnosti 6. ročník  

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizuje a plánuje svoji pracovní činnost ORGANIZACE PRÁCE  
Časové rozvržení a následnost pracovního postupu 

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 obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 
i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím, poskytne první pomoc při úrazu 

První pomoc při úrazech, bezpečnostní předpisy a 
postupy 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 

Technické výkresy, náčrty, informace, dokumentace 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PĚSTOVÁNÍ  
Zpracování půdy, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy 
ZELENINA Pěstování vybraných druhů zeleniny na 
školním pozemku a ve fóliovníku (osivo, sadba, 
výpěstky)  
OVOCNÉ ROSTLINY Ovocné stromy (druhy ovocných 
rostlin a jejich pěstování, uskladnění a zpracování 
ovoce)  
LÉČIVÉ ROSTLINY A KOŘENÍ Pěstování vybraných 
druhů, léčivé účinky, využití v domácnosti) jedovaté 
rostliny, rostliny jako drogy 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu pěstuje a používá květiny pro výzdobu OKRASNÉ ROSTLINY  
Pěstování vybraných druhů květin na školním 
pozemku péče o okrasné dřeviny a květiny v okolí 
školy pokojové rostliny (pěstování, ošetřování) vazba a 
úprava květin 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

Ruční zpracování půdy během roku a údržba školního 
pozemku (praktická práce se zahradním náčiním a 
jeho údržba) 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty 

CHOVATELSTVÍ  
Chov zvířat (podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu, alergie na domácí zvířata) 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu způsobeného zvířaty 

Organizace práce, vhodné pracovní tempo, 
dodržování kázně, bezpečnosti práce a hygieny při 
práci na školním pozemku 
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Praktické činnosti 6. ročník  

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazech v kuchyni 

KUCHYNĚ  
Základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, 
bezpečnost a hygiena provozu POTRAVINY Potrava a 
její složky Skupiny potravin, jejich výběr, nákup, 
skladování Sestavení jídelníčku 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

používá základní kuch. inventář a bezpečně obsluhuje 
vybrané spotřebiče 

KUCHYNĚ  
Základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, 
bezpečnost a hygiena provozu POTRAVINY Potrava a 
její složky Skupiny potravin, jejich výběr, nákup, 
skladování Sestavení jídelníčku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Praktické činnosti 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 

VLASTNOSTI MATERIÁLŮ  
Základní postupy opracování daných materiálů 
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Praktické činnosti 7. ročník  

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

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

PRACOVNÍ POMŮCKY, NÁŘADÍ, NÁSTROJE  
Znalost nářadí a nástrojů pro efektivní práci s daným 
materiálem 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizuje a plánuje svoji pracovní činnost ORGANIZACE PRÁCE  
Časové rozvržení a následnost pracovního postupu 

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 obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 
i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím, poskytne první pomoc při úrazu 

První pomoc při úrazech, bezpečnostní předpisy a 
postupy 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 

Technické výkresy, náčrty, informace, dokumentace 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PĚSTOVÁNÍ  
Zpracování půdy, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy  
ZELENINA Pěstování vybraných druhů zeleniny na 
školním pozemku a ve fóliovníku(osivo, sadba, 
výpěstky)  
OVOCNÉ ROSTLINY Ovocné stromy(druhy ovocných 
rostlin a jejich pěstování, uskladnění a zpracování 
ovoce)  
LÉČIVÉ ROSTLINY A KOŘENÍ Pěstování vybraných 
druhů, léčivé účinky, využití v domácnosti) jedovaté 
rostliny, rostliny jako drogy 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu pěstuje a používá květiny pro výzdobu OKRASNÉ ROSTLINY  
Pěstování vybraných druhů květin na školním 
pozemku péče o okrasné dřeviny a květiny v okolí 
školy pokojové rostliny (pěstování, ošetřování) vazba a 
úprava květin 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

Ruční zpracování půdy během roku a údržba školního 
pozemku (praktická práce se zahradním náčiním a 
jeho údržba) 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty 

CHOVATELSTVÍ  
Chov zvířat (podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu, alergie na domácí zvířata) 
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Praktické činnosti 7. ročník  

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu způsobeného zvířaty 

Organizace práce, vhodné pracovní tempo, 
dodržování kázně, bezpečnosti práce a hygieny při 
práci na školním pozemku 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazech v kuchyni 

KUCHYNĚ  
Základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, 
bezpečnost a hygiena provozu POTRAVINY Potrava a 
její složky Skupiny potravin, jejich výběr, nákup, 
skladování Sestavení jídelníčku 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

používá základní kuch. inventář a bezpečně obsluhuje 
vybrané spotřebiče 

KUCHYNĚ  
Základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, 
bezpečnost a hygiena provozu POTRAVINY Potrava a 
její složky Skupiny potravin, jejich výběr, nákup, 
skladování Sestavení jídelníčku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Praktické činnosti 9. 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 
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Praktické činnosti 9. ročník  

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

uvědomí si své osobnostní zvláštnosti, charakteristické 
rysy osobnosti a různé předpoklady pro uplatnění na 
trhu práce. Uvědomí si význam sebepoznání a 
realistického sebehodnocení pro správnou volbu 
dalšího vzdělávání, resp. povolání. 

SEBEPOZNÁNÍ  
Typologie osobnosti  
Způsoby myšlení Silné a slabé stránky  
Různé způsoby poznávání vybraných kvalit 

 orientuje se v nabídce vzdělávacích příležitostí. 
Orientuje se v systému středního školství a chápe ho v 
kontextu celé vzdělávací soustavy ČR.  

MOŽNOSTI STUDIA PO UKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZKY  
Typy středního školství, jejich charakteristika, 
předpoklady pro studium na stř. škole, uplatnění na 
trhu práce jako absolvent dané školy. Rozdíly mezi 
učebními a studijními obory. Možnosti dalšího 
zvyšování kvalifikace. 

 rozpoznává faktory ovlivňující přístup člověka k dalšímu 
vzdělávání. Uvědomuje si důležitost celoživotního 
vzdělávání.  

MOŽNOSTI STUDIA PO UKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZKY  
Typy středního školství, jejich charakteristika, 
předpoklady pro studium na stř. škole, uplatnění na 
trhu práce jako absolvent dané školy. Rozdíly mezi 
učebními a studijními obory. Možnosti dalšího 
zvyšování kvalifikace. 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

osvojí si různé způsoby vyhledávání, třídění a 
zpracovávání informací a pochopí jejich důležitost ke 
správnému rozhodování o budoucím studiu a profesním 
zaměření. K rozhodování využije podle zájmu odborné 
profesní informace a odborné poradenské služby (IPS 
ÚP, PPP). 

PRÁCE S INFORMACEMI DŮLEŽITÝMI PRO SPRÁVNOU 
VOLBU POVOLÁNÍ  
Různé druhy a zdroje informací Informační systém a 
informační média pro volbu povolání Životopis, osobní 
dotazník 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

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

PRÁCE S INFORMACEMI DŮLEŽITÝMI PRO SPRÁVNOU 
VOLBU POVOLÁNÍ  
Různé druhy a zdroje informací Informační systém a 
informační média pro volbu povolání Životopis, osobní 
dotazník 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

zvažuje klady a zápory jednotlivých povolání, realisticky 
hodnotí své šance na uplatnění v oboru a následně na 
trhu práce. 

DŮLEŽITÉ PROFESNÍ INFORMACE - TRH PRÁCE  
Požadavky pro výkon daného povolání (zdravotní stav, 
předpoklady, typ přípravy) Obecné a společné znaky 
povolání (pracovní činnosti, pracovní prostředí, 
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Praktické činnosti 9. ročník  

pracovní prostředky, atd.) Rovnost příležitostí na trhu 
práce 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. DŮLEŽITÉ PROFESNÍ INFORMACE - TRH PRÁCE  
Požadavky pro výkon daného povolání (zdravotní stav, 
předpoklady, typ přípravy) Obecné a společné znaky 
povolání (pracovní činnosti, pracovní prostředí, 
pracovní prostředky, atd.) Rovnost příležitostí na trhu 
práce 

 uvědomí si význam vytyčování osobních cílů a 
průběžného hodnocení jejich realizace. Uvědomí si 
vlastní odpovědnost.  

AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ  
Typy akčních plánů a jejich význam Akční plán jako 
pomůcka při rozhodování Rozvíjení osob. vlastností, 
dovedností, schopností a pozitivního vztahu k sobě i 
jiným. Hlavní kroky akčního plánování 

 orientuje se v profesních příležitostech, především v 
našem regionu.  

ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ  
Pracovní příležitosti a způsoby jejich vyhledávání. 
Nezaměstnanost, ÚP Zákoník práce Nejčastější formy 
podnikání a základní právní podmínky pro tuto činnost 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace 
své osoby při přijímacím řízení a při vstupu na trh práce. 

MODELOVÉ SITUACE  
Zásady chování před a při přijímacím řízení Zkoušky, 
testy, konkurz, pohovor, žádost, přihláška, další 
obvyklé formuláře, inzerce 

 uvědomí si nevyhnutelnost změn v životě a zamyslí se 
nad změnami, se kterými se bude muset vyrovnávat po 
odchodu ze ZŠ, pozná způsoby, jak se na tyto změny 
připravit a jak je úspěšně zvládat.  

ADAPTACE NA ŽIVOTNÍ ZMĚNY  
Přechod ze ZŠ na SŠ jako významné změny v životě. 
Význam náhradních životních scénářů pro případ 
neúspěchu Nutnost přizp. se život. změnám. 
Důležitost celoživotního vzdělávání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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5.18 Pracovní 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 0 0 0 0 5 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Pracovní činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Žáci rozvíjejí jemnou motoriku, pracují na školním pozemku a osvojují si činnosti související s přípravou 
pokrmů. Učí se pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se 
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Jsou vedeni k dodržování zásad 
bezpečnosti a hygieny při práci. Vzdělávání v okruhu Člověk a svět práce vede k pozitivnímu vztahu k práci 
a k odpovědnosti za kvalitu svých pracovních výkonů. 

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

Člověk a svět práce je součástí stejnojmenné vzdělávací oblasti. Na naší škole je pro první stupeň nazýván 
Pracovní činnosti. Vyučovací předmět Pracovní činnosti je vyučován v každém ročníku 1 hodinu týdně. 
Předmět je vyučován ve třídě, na školním pozemku nebo ve specializované místnosti s kuchyní. 

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: 
- klade důraz na praktické osvojování práce podle návodu 
- vytváří situace, které vedou k plánování činností při práci s drobným materiálem a při přípravě pokrmů 
- opakováním vede k poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost 
- předkládá úkoly, které vedou k vyhledávání, třídění a efektivnímu využívání informací 

Kompetence k řešení problémů: 
- navozuje problémové situace, které rozvíjí kritické myšlení a vedou žáky k uvědomování si potřeby 
praktického ověřování řešení problémů 
- vede žáky k aplikaci řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů využití dovedností při práci s 
drobným materiálem a přípravě pokrmů  
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Název předmětu Pracovní činnosti 

Kompetence komunikativní: 
- vytváří podnětné prostředí pro účinnou komunikaci mezi žáky 

Kompetence sociální a personální: 
- využívá skupinovou práci, čímž rozvíjí vztahy mezi žáky a napomáhá respektovat cizí názor a obhájit 
vlastní 
- přiřazuje žákům různé role v pracovní skupině a jejich prožívání  

Kompetence občanské: 
- diskuzí a názornými ukázkami otevírá prostor pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí 
a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu 
- umožňuje tvořivý přístup žákům k plnění zadaných témat  

Kompetence pracovní: 
- zadáváním přiměřených úkolů vede žáky k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech 
používaných pomůcek a materiálů 
- motivuje žáky ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě 
- seznamuje žáky s konkrétními aktivitami od záměrů až po jejich realizaci 

Způsob hodnocení žáků • Mluvený projev 

• Zpracování projektů a prací k danému tématu 

• Modelové a problémové úkoly 

• Projektové a skupinové práce 

• Sebehodnocení 

    

Pracovní činnosti 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

zvládá elementární dovednosti a činnosti v práci se 
stavebnicí 

Práce se stavebnicí  
Plošné, prostorové, konstrukční, sestavování modelů 
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Pracovní činnosti 1. ročník  

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pozorování přírody Základní podmínky pro pěstování rostlin  
Pěstování rostlin ze semen v místnosti, půda a její 
zpracování, výživa rostlin, osivo 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny Základní podmínky pro pěstování rostlin Pěstování 
rostlin ze semen v místnosti, půda a její zpracování, 
výživa rostlin, osivo 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování Pravidla správného stolování Jednoduchá úprava stolu 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

vytváří různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

Vlastnosti materiálů Papír, karton, textil, přírodniny, 
modelovací hmota 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Pracovní činnosti 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

zvládá elementární dovednosti a činnosti v práci se 
stavebnicí 

Práce se stavebnice  
Práce s návodem, předlohou 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pozorování přírody Základní podmínky pro pěstování rostlin  
Pěstování rostlin ze semen v místnosti jednoduché 
pracovní nástroje 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny Základní podmínky pro pěstování rostlin  
Pěstování rostlin ze semen v místnosti jednoduché 
pracovní nástroje 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování, chová se 
vhodně při stolování 

Jednoduchá úprava stolu  
Pravidla při stolování 

Vlastnosti materiálů  
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Pracovní činnosti 2. ročník  

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

vytváří různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

Papír, karton, textil, přírodniny, modelovací hmota, 
drát 

Pracovní pomůcky a nástroje  
Funkce a využití 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu Vlastnosti materiálů  
Papír, karton, textil, přírodniny, modelovací hmota, 
drát 

Pracovní pomůcky a nástroje  
Funkce a využití 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Pracovní činnosti 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 modeluje jednoduché situace podle pokynů s využitím 
pomůcek  

Práce s návodem Předloha, jednoduchý náčrt 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pozorování přírody Základní podmínky pro pěstování rostlin  
Pěstování rostlin ze semen v místnosti jednoduché 
pracovní nástroje 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o pokojové rostliny, výživa rostlin Základní podmínky pro pěstování rostlin  
Pěstování rostlin ze semen v místnosti jednoduché 
pracovní nástroje 

 připraví jednoduchý pokrm  Příprava jednoduchého pokrmu  
Studená kuchyně 
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Pracovní činnosti 3. ročník  

 vytváří různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů  

Vlastnosti materiálů  
Papír, karton, textil, výrobky z přírodnin  
Pracovní pomůcky a nástroje 

 pracuje podle slovního návodu a předlohy  Vlastnosti materiálů  
Papír, karton, textil, výrobky z přírodnin  
Pracovní pomůcky a nástroje 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Pracovní činnosti 4. 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 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

pracuje podle slovního návodu, jednoduchého náčrtu a 
předlohy 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 
stavebnice, sestavování modelů 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

dodržuje zásady hygieny o bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 
stavebnice, sestavování modelů 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně 
vede pěstitelské pokusy a pozorování 

Základní podmínky pro pěstování rostlin  
Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
 Pěstování pokojových rostlin 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

pečuje o pokojové rostliny, výživa rostlin Základní podmínky pro pěstování rostlin  
Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě  
Pěstování pokojových rostlin 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně, připraví 
samostatně jednoduchý pokrm 

Základní vybavení kuchyně  
Výběr, nákup a skladování potravin ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 
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Pracovní činnosti 4. ročník  

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 

Práce s drobným materiálem vlastnosti materiálu - 
modelovací hmota, textil, drát, papír, karton, přírodní 
materiál pracovní pomůcky a nástroje 

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 

Práce s drobným materiálem vlastnosti materiálu - 
modelovací hmota, textil, drát, papír, karton, přírodní 
materiál pracovní pomůcky a nástroje 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 
a demontáž 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 
stavebnice, sestavování modelů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Pracovní činnosti 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

pracuje podle slovního návodu, jednoduchého náčrtu a 
předlohy 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

dodržuje zásady hygieny o bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní 

Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

provádí jednoduché pěstitelské činnosti Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 
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Pracovní činnosti 5. ročník  

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

připraví samostatně jednoduchý pokrm Výběr, nákup a skladování potravin Jednoduchá 
úprava stolu, pravidla správného stolování technika v 
kuchyni 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování 

Výběr, nákup a skladování potravin Jednoduchá 
úprava stolu, pravidla správného stolování technika 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 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti práce 

Výběr, nákup a skladování potravin Jednoduchá 
úprava stolu, pravidla správného stolování technika v 
kuchyni 

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 

Vlastnosti materiálu  
Modelovací hmota, textil, drát, papír, karton, přírodní 
materiál  
Lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic 

Vlastnosti materiálu  
Modelovací hmota, textil, drát, papír, karton, přírodní 
materiál  
Lidové zvyky, tradice, řemesla 

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 představivosti různé výrobky z daného 
materiálu 

Vlastnosti materiálu  
Modelovací hmota, textil, drát, papír, karton, přírodní 
materiál  
Lidové zvyky, tradice, řemesla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
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5.19 Povinně-volitelné předměty  

5.19.1 Společensko-vědní seminář  

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 0 2 2 

            Volitelný  

    

Název předmětu Společensko-vědní seminář 

Oblast  

Charakteristika předmětu Předmět Společensko-vědní seminář doplňuje a rozvíjí učivo ostatních předmětů, zejména Občanské 
výchovy, je jeho obsah zaměřen především na oblasti člověk ve společnosti, lidská práva a religionistiku. 

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

V naší škole je vyučovací předmět Společensko-vědní seminář vyučován jako povinně volitelný pro žáky 9. 
ročníku v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně, přičemž ta byla navýšena z disponibilní časové dotace. 

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

Kompetence k učení: 
- používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních zdrojů a 
prostředků k vyhledávání informací, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 
- důslednou kontrolou podporuje u žáků správné užívání termínů, znaků a symbolů užívaných v politologii 
- předkládá příklady, na jejichž základě žáci uvádí věci do souvislostí a vytváří si komplexnější pohled na 
společenské a kulturní jevy 

Kompetence k řešení problémů: 
- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat, naslouchat promluvám 
druhých lidí, porozumění jim 
- předkládá různé životní situace, v nichž vede žáky k rozpoznání a pochopení problému, vede k přemýšlení 
o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností 
- výběrem různorodých textů rozvíjí u žáků kritické myšlení 
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Název předmětu Společensko-vědní seminář 

Kompetence komunikativní: 
- poskytuje žákům příležitost k formulaci a vyjádření svých myšlenek a názorů, klade důraz na výstižné, 
souvislé a kultivované vyjadřování v písemném i ústním projevu 
- nachází témata do diskuze, v nichž vede žáky k účinnému zapojení, obhájení vlastního názoru a vhodné 
argumentace 
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuze, 
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

Kompetence sociální a personální: 
- vytváří situace pro práci ve skupině, v níž učí žáky přijímat různé role, respektovat jednání a názory 
druhých a vede k uvědomění si podílu na výsledné kvalitě společné práce navozuje vhodná témata, v nichž 
žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

Kompetence občanské: 
- předkládá žákům různé příklady, na jejichž základě žáci respektují přesvědčení druhých lidí, váží si jejich 
vnitřních hodnot, jsou schopni vcítit se do situací ostatních lidí, odmítají útlak a hrubé zacházení, 
uvědomují si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo ni 
- využíváním různých materiálů vede žáky k poznání, pochopení a respektu kulturního historického 
dědictví, vede k ochraně a ocenění tradic 

Kompetence pracovní: 
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z různých hledisek, zejm. z hlediska společenského významu a 
ochrany kulturních a společenských hodnot 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován v 9. ročníku. Žáci si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů dva, které jsou 
zařazeny do jejich učebního plánu. 

Způsob hodnocení žáků • Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly 

• Projektové a skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 
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Název předmětu Společensko-vědní seminář 

• Sebehodnocení 

    

Společensko-vědní seminář 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 

 zná nejrozšířenější světová náboženství. Chápe význam 
křesťanství v dějinách našeho státu. Je seznámen s 
nebezpečím sektářství.  

RELIGIONISTIKA  
Církve a náboženské společnosti Polyteistická 
náboženství Monoteistická náboženství Judaismus 
Křesťanství Islám Východní náboženství Sekty 

 zná obsah a uspořádání dokumentu. Rozlišuje trojí 
rozdělení moci ve státě a orientuje se v pojmosloví 
užitém v Ústavě ČR.  

ÚSTAVA  
Moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní 

 chápe základní lidská práva a svobody. Umí je aplikovat 
na konkrétní životní situace. Rozpozná netolerantní, 
rasistické a xenofobní projevy v chování a zaujímá 
aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti.  

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD  
Lidská práva a základní svobody, Ochrana života Právo 
na život Sebedůvěra a společenské uznání Rozvoj a 
životní prostředí Svoboda myšlení, náboženství, 
projevu, shromažďování Sociální a kulturní blahobyt, 
Diskriminace 

 orientuje se v mezilidských a osobních vztazích. 
Uvědomuje si pravidla a normy chování člověka ve 
společnosti. Rozpozná manipulativní vlivy reklam a 
kampaní a umí k nim zaujmout kritické stanovisko. 
Seznámí se a uvede příklady zákonů týkajících se 
mladistvých.  

ČLOVĚK A SPOLEČNOST  
Všední den, svátek Reklama Role státu Právní rádce 
pro mladistvé 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Společensko-vědní seminář 9. ročník  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

    

5.19.2 Biologicko-chemická praktika  

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 0 2 2 

            Volitelný  

    

Název předmětu Biologicko-chemická praktika 

Oblast  

Charakteristika předmětu Předmět je obsahově zaměřen na doplnění a rozšíření výuky předmětů Biologie a Chemie. 

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

Vyučovací předmět Biologicko-chemická praktika je vyučován jako samostatný povinně volitelný předmět 
v 9.ročníku jednu hodinu týdně, přičemž tato 1 hodina byla navýšena z disponibilní časové dotace. 

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

Kompetence k učení: 
- pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků 
- zadává vhodné úlohy a tím vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek 
- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů 
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Název předmětu Biologicko-chemická praktika 

Kompetence k řešení problémů: 
- navozuje problémové situace, které vyžadují kritické myšlení 
- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta 
- na základě praktických cvičení vede žáky k promýšlení pracovních postupů 
- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 

Kompetence komunikativní: 
- vytváří práci ve skupinách, kterou zakládá na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na 
diskusi 
- zadáváním vhodných témat vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 
- navozením vhodných situací podněcuje žáky k argumentaci 

Kompetence sociální a personální: 
- využívá skupinového vyučování a tím vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 
- motivuje žáky k ochotě pomoci druhým a schopnosti o pomoc vhodně požádat 
- vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných 

Kompetence občanské: 
- vzbuzuje u žáků motivaci pro ochranu přírody, svého zdraví i zdraví svých blízkých 
- vede žáky k respektování pravidel pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád 

Kompetence pracovní: 
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh 
- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení 
- vyžaduje dodržování vymezených pravidel a povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a 
ochrany životního prostředí 
- důsledně dbá na úklid učebny a pomůcek po laboratorních činnostech 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován v 9. ročníku. Žáci si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů dva, které jsou 
zařazeny do jejich učebního plánu. 

Způsob hodnocení žáků • Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu 

• Modelové a problémové úkoly 

• Projektové a skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013  

317 

Název předmětu Biologicko-chemická praktika 

• Sebehodnocení 

    

Biologicko-chemická praktika 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 

 zná zásady bezpečnosti práce v chemické pracovně  B. TÉMATA CHEMICKÁ  
Bezpečnost práce při chemických pokusech 

 umí poskytnout základní I.pomoc při poranění během 
BCH praktik/zná důležitá poranění během BCH praktik 
čísla 150,155,112/  

B. TÉMATA CHEMICKÁ  
Bezpečnost práce při chemických pokusech 

 umí používat chemické náčiní, sklo, kahan a vybrané 
chemikálie  

Seznámení s chemickými pomůckami, náčiním,s 
laboratorním sklem,s lihovým, kahanem a vybranými 
chemikáliemi 

 pokusem s Mg páskou vysvětlí pojem chemický děj, umí 
odlišit děj fyzikální  

Chemický děj 

 na příkladech vysvětlí rozlišení směsí různorodých a 
stejnorodých, umí připravit roztok nasycený a 
nenasycený  

Rozlišení směsí 

 porovná koncentraci roztoku/pokus s manganistanem 
draselným/  

Roztoky 

 vysvětlí vliv teploty, míchání a povrchu na rozpouštění 
pevných látek/pokusy s modrou skalicí/  

Roztoky 

 provede usazování, filtraci, krystalizaci, a odpařování ve 
školních podmínkách  

Osvojení základních postupů při oddělování 
různorodých a stejnorodých směsí 

 pokusem orientačně rozliší tvrdost vody  Voda 
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Biologicko-chemická praktika 9. ročník  

 pokusy dokáže přítomnost kyslíku ve vzduchu a jeho 
význam při hoření látek 

Vzduch 

Kyslík 

 vysvětlí rozdíl mezi prvkem a sloučeninou  Chemické sloučeniny 

 popíše vlastnosti některých prvků a sloučenin a své 
tvrzení doloží pokusem a pozorováním s grafickým 
vyhodnocením např. NaCl, modrá skalice, CaCO3  

Chemické sloučeniny 

 používá symboly při zápisu chem. reakce, sestaví 
jednoduchou chem. rovnici a propočítá ji  

Chemické reakce 

 zná vlastnosti a účinky kyselin HCl a sírové, hydroxidů-
hl. NaOH  

Kyselost a zásaditost roztoků, pH 

 vysvětlí bezpečné ředění kyselin vodou  Kyselost a zásaditost roztoků, pH 

 zná symboly žíravin a ví,jak se zachovat při poleptání  Kyselost a zásaditost roztoků, pH 

 vysvětlí princip neutralizace a její využití v praxi  Neutralizace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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5.19.3 Cvičení z českého jazyka a literatury  

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 0 2 2 

            Volitelný  

    

Název předmětu Cvičení z českého jazyka a literatury 

Oblast  

Charakteristika předmětu Předmět doplňuje a rozvíjí učivo předmětu Český jazyk a literatura. Žáci si zopakují, fixují a prohloubí 
jednotlivá pravopisná pravidla a jevy, zdokonalují dovednosti při práci s textem a při všestranných 
jazykových rozborech. Při práci s vybranými literárními díly je také rozvíjena čtenářská gramotnost žáků a 
jejich všeobecný přehled. Stejně jako ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura je zde kladen důraz 
na rozvoj kultivovaného mluveného i psaného vyjadřování.  

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

Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka a literatury je vyučován jako povinně volitelný pro žáky  9. 
ročníku v jednohodinové časové dotaci týdně, přičemž tato 1 hodina byla navýšena z disponibilní časové 
dotace. 

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

Kompetence k učení: 
- výběr a využití vhodných způsobů, metod a strategií pro efektivní učení 
- budování pozitivního vztahu k učení 
- zadáváním vhodných úkolů motivuje žáky k vlastní mimoškolní četbě 

Kompetence k řešení problémů: 
- zadávání vhodných mluvnických cvičení a literárních textů vede žáky k pochopení problému a k jeho 
řešení; při rozboru textu je podněcováno kritické myšlení 

Kompetence komunikativní: 
- důslednou kontrolou žákova projevu podporuje u žáků používání odborné terminologie a kultivaci jazyka 
- pomocí probíraného učiva a volených textů rozšiřuje slovní zásobu 
- řízený rozbor různých typů textů vede k jejich porozumění a správné formulaci obsahu sdělení 
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Název předmětu Cvičení z českého jazyka a literatury 

Kompetence sociální a personální: 
- skupinovou prací vede žáky k týmové spolupráci a k uvědomění si důležitosti vzájemné pomoci 

Kompetence občanské: 
- seznamuje žáky s našimi literárními památkami i současnou literární tvorbou a učí je textům správně 
porozumět a respektovat kulturní dědictví 

Kompetence pracovní: 
- pestrým výběrem pracovních textů rozvíjí u žáků schopnost získávat znalosti a dovednosti z různých 
oborů 
- vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován v 9. ročníku. Žáci si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů dva, které jsou 
zařazeny do jejich učebního plánu. 

Způsob hodnocení žáků • Písemné práce, diktáty, cvičení 

• Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly 

• Skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 

• Sebehodnocení 

    

Cvičení z českého jazyka a literatury 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 

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický  

Pravopis 
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Cvičení z českého jazyka a literatury 9. ročník  

 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí  

SKLADBA  
1. Věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty 2. 
Věta jednoduchá, větné členy 3. Souvětí – věta hlavní, 
vedlejší, souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších 
vět, významové poměry 4. Řeč přímá a nepřímá 5. 
Interpunkce 

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

Tvarosloví 

 rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov  

Tvoření a stavba slov 

 správně vyslovuje a vhodně využívá přejatá slova  SLOVA PŘEJATÁ  
Pravopis a výslovnost přejatých slov 

 rozpoznává základní a přenesený význam slov a umí je 
vhodně využívat, rozšiřuje si slovní zásobu  

VÝZNAM SLOV  
1. Různé významy slov 2. Slova jednoznačná a 
mnohoznačná 3. Sousloví, rčení 4. Synonyma, 
homonyma, antonyma 5. Slova citově zabarvená 6. 
Odborné názvy 

 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora  

Četba a rozbor vybraných literárních textů 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry  Četba a rozbor vybraných literárních textů 

 uceleně reprodukuje přečtený text a umí v něm 
vyhledat hlavní myšlenky  

Četba a rozbor vybraných literárních textů 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, i 
filmovém zpracování  

Filmové zpracování vybraných literárních děl 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
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5.19.4 Cvičení z matematiky  

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 0 2 2 

            Volitelný  

    

Název předmětu Cvičení z matematiky 

Oblast  

Charakteristika předmětu Předmět doplňuje a rozvíjí učivo předmětu Matematika. Žáci si prohlubují aritmetické operace, znalosti 
z oblasti geometrie a využívají matematiku v reálných situacích, a to zejména nestandardními úlohami, řeší 
slovní úlohy. 

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

V naší škole je vyučovací předmět Cvičení z matematiky vyučován jako povinně volitelný pro žáky 9. 
ročníku v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně, přičemž tato 1 hodina byla navýšena z disponibilní časové 
dotace. 

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

Kompetence k učení: 
- postupnou abstrakcí a zobecňováním vede žáky k prohloubení matematických pojmů a vztahů 
- umožňuje žákům díky vhodné organizaci výuky studovat jednoduché matematické texty 
- pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků 
- prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a 
správností výpočtu 
- zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání matematických 
poznatků a dovedností v praxi 

Kompetence k řešení problémů: 
- vhodně formulovanými a přiměřeně obtížnými úkoly vede žáky k důkladné analýze, k plánu řešení, k 
volbě vhodného postupu při řešení problému (využití tradičních i digitálních prostředků), k odhadu a 
vyhodnocení reálnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám 
- na základě zkušeností žáků rozvíjí jejich logické myšlení, úsudek a tvoření hypotéz, které žáci ověřují nebo 
vyvracejí pomocí protipříkladů 
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Název předmětu Cvičení z matematiky 

- prostřednictvím vhodně volených příkladů vede žáky k osvojení induktivního a deduktivního přístupu při 
řešení problému 

Kompetence komunikativní: 
- důslednou kontrolou žákova projevu podporuje u žáků používání odborné terminologie a kultivaci jazyka 
matematiky 
- důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci 
problémů a interpretaci výsledků 
- cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním 
postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili 

Kompetence sociální a personální: 
- vytvářením vhodných příležitostí k aktivní diskusi vede žáky k obhajobě vlastního názoru, k jeho případné 
změně na základě zjištění nových informací 
- organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických 
znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny 

Kompetence občanské: 
- zařazuje občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivuje k uplatnění matematiky v 
různých oborech lidské činnosti a k zamyšlení nad věrohodností informací 

Kompetence pracovní: 
- pestrým výběrem netradičních úloh rozvíjí u žáků schopnost využívat znalosti a dovednosti z různých 
oborů 
- vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně 
naplánovali plnění úkolů 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Předmět je vyučován v 9. ročníku. Žáci si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů dva, které jsou 
zařazeny do jejich učebního plánu. 

Způsob hodnocení žáků • Písemná cvičení 

• Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Úprava sešitů, samostatné aktivity 

• Modelové a problémové úkoly 

• Skupinové práce 

• Vědomostní a dovednostní testy 
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Název předmětu Cvičení z matematiky 

• Sebehodnocení 

    

Cvičení z matematiky 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 

 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor. Provádí početní numerické 
výpočty, analyzuje a řeší jednoduché problémy. Určí 
hodnotu číselného výrazu. Užívá druhou mocninu a 
odmocninu ve výpočtech.  

NUMERICKÉ VÝPOČTY  
Opakování všech početních výkonů - přirozená čísla, 
desetinná čísla, racionální čísla, celá čísla. Výpočty s 
mocninami, číselné výrazy. 

 řeší aplikační úlohy na procenta. PROCENTA  
Opakování výpočtu základu, procentové části, počtu 
procent, slovní úlohy 

POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST  
Úměra, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka - 
opakování. 

 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 
poměrem. 

PROCENTA  
Opakování výpočtu základu, procentové části, počtu 
procent, slovní úlohy 

POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST  
Úměra, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka - 
opakování. 

 provádí rozklad mnohočlenu na součin (vytýkáním, 
pomocí vzorců), provádí početní operace s lomenými 
výrazy.  

POČÍTÁNÍ S MNOHOČLENY  
Prohloubení učiva - úpravy výrazů pomocí vzorců, 
rozklad výrazů na součin, početní operace s lomenými 
výrazy. 
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Cvičení z matematiky 9. ročník  

 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich 
soustav. Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, 
nalézá různá řešení.  

LINEÁRNÍ ROVNICE A SOUSTAVY  
Slovní úlohy řešené pomocí rovnic a soustav 
lineárních rovnic 

 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického aparátu. Využívá 
kalkulátor.  

PYTHAGOROVA VĚTA  
Užití Pythagorovy věty ve výpočtech a praxi. 

 odhaduje a vypočítává obvody a obsahy geometrických 
rovinných útvarů.  

OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH ÚTVARŮ  
Trojúhelník, lichoběžníky, rovnoběžníky, kruh a 
kružnice – slovní úlohy a užití v praxi 

 odhaduje a počítá objemy a povrchy těles, analyzuje a 
řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu.  

OBJEMY A POVRCHY TĚLES  
Kvádr a krychle, hranoly, válec, kužel, jehlan, koule – 
slovní úlohy a užití v praxi 

 užívá goniometrické funkce k výpočtům. Využívá 
kalkulátor.  

GONIOMETRICKÉ FUNKCE  
Užití goniometrických funkcí ve slovních úlohách 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Klasifikace i slovní hodnocení   

6.2 Kritéria hodnocení  

• Zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností 

dítěte.  

• Schopnost řešit problémové situace.  

• Úroveň komunikačních dovedností.  

• Schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím 

způsobem.  

• Změny v chování, postojích a dovednostech.  

• Míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje  

Pravidla hodnocení vzdělávání a chování žáků  

viz Školní řád základní školy  

Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

• při klasifikaci vyučující hodnotí zejména jevy, které žák zvládl  

• klasifikace je doplněna vyjádřením pozitivních stránek výkonu žáka, návodem, jak překonat 

mezery, jak zvýšit úspěšnost  

• při klasifikaci upřednostňujeme širší slovní hodnocení  

• při hodnocení klade vyučující důraz na projev, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkon  

• při použití slovního hodnocení jsou výsledky žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

popsány tak, aby zahrnovalo posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení 

píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání  

• v písemném projevu doporučujeme prodloužení času na vypracování odpovědi  

• zadání musí žák porozumět, musí být dobře čitelné a jasné  

• umožnit žákovi prezentovat před spolužáky svoje vědomosti a dovednosti  

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků specifických vzdělávacích potřeb 

žáka a uplatňuje se ve vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka.  
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Při způsobu hodnocení a klasifikace žáka pedagogové zvýrazní motivační složku hodnocení. Při 

hodnocení se doporučuje užívat různých forem (např. bodobé hodnocení, hodnocení s uvedeným 

počtem chyb apod.).  

Třídní učitel sdělí ostatním spolužákům vhodným způsobem podstatu individuálního přístupu a 

způsobu hodnocení a klasifikace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Hodnocení a klasifikace žáků nadaných a mimořádně nadaných  

Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přiřadit do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přiřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části 

ročníku, který žák absolvoval. Rozsah a obsah zkoušek stanoví ředitel školy. Vzdělávání mimořádně 

nadaného žáka se může uskutečňovat podle IVP, který vychází ze ŠVP naší školy, závěrů 

psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka. 

 


