
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

  

  

  

 

  

  

Motivační název: „Na učení jdeme od lesa.“  

  

  

  

  

 

 

 

d 

  

  

  

  

  

  

  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

 

  

   

Obsah:  
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .............................................................................................................................5  

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ...................................................................................................................... 6  

2.1. VELIKOST ŠKOLY ......................................................................................................................................... 6 

2.2. VYBAVENOST ŠKOLY .....................................................................................................................................6 

2.3. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU ......................................................................................................7 

2.4. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ ............................................................................................................................... 7 

2.5. DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ........................................................................................7  

2.6. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY ........................................................................................................ 8  

2.7. POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE ...............................................................................................8  

           2.7.1 Kariérové poradenství.......................................................................................................................... 8 

           2.7.2. Školní preventivní strategie ................................................................................................................ 9 

 2.8.  SERVISNÍ SLUŽBY ......................................................................................................................................... 9  

         2.8.1. Školní družina ....................................................................................................................................... 9 

         2.8.2. Školní knihovna .................................................................................................................................... 9 

2.8.3. Zájmové útvary .................................................................................................................................... 9 

2.8.4. Ozdravné pobyty, exkurze .................................................................................................................... 9  

2.8.5. Školní jídelna ........................................................................................................................................ 9 

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ........................................................................................................................ 10 

3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY ......................................................................................................................................10  

3.2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ........................................................................................................... 11 

3.3. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ................................................................ 20 

3.4. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ...................................................................... 25  

3.5. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT ................................................................................................................ 27 

3.5.1 Přehled začlenění průřezových témat ........................................................................................... 27 

4. UČEBNÍ PLÁN ........................................................................................................................................37  

4.1. UČEBNÍ PLÁN ROČNÍKOVÝ PRO 1. STUPEŇ ..................................................................................................... 37  

4.2. UČEBNÍ PLÁN ROČNÍKOVÝ PRO 2. STUPEŇ ..................................................................................................... 38  

5. UČEBNÍ OSNOVY ..................................................................................................................................42 

5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ................................................................................................................. 42  

5.1.1 Český jazyk a literatura …………...................................................................................................... 43 

5.1.2  Cizí jazyk - Anglický jazyk ............................................................................................................. 86  
       5.1.3.  Další cizí jazyk .............................................................................................................................108 

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE.................................................................................................................... 130 

5.2.1 Matematika ................................................................................................................................ 131  

5.3. INFORMATIKA…………………………………………………............................................................................................... 163 

    5.3.1.         Informatika………………………………………………………………………………………………………………………….….164 

5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT ............................................................................................................................... 196 

    5.4.1.         Přírodověda………………………….…………………………………………………………………………………………….….197 

         5.4.2.         Vlastivěda………………………………………………………………………………………………………………………….…..203 

         5.4.3.         Prvouka………….………………………………………………………………………………………………………………………209 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

 

5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST ............................................................................................................................ 220 

    5.5.1.              Dějepis……………………………………………………………………………………………………………………………….221 

    5.5.2.              Člověk a dějiny……………………………………………………………………………………………………………………229 

    5.5.3.              Výchova k občanství …………………………………………………………………………….………………… 234 

5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA ................................................................................................................................. 243 

    5.6.1.   Fyzika……………………………………………………………………………………………………………………………….. 244 

         5.6.2.   Chemie……………………………………………………………………………………………………………………………...257 

         5.6.3.   Přírodopis…………………………………………………………………………………………………………………………. 266 

         5.6.4.   Zdraví a člověk………………………………………………………………………………………………………………….. 283 

         5.6.5.   Zeměpis……………………………………………………………………………………………………………………….…… 294 

5.7. UMĚNÍ A KULTURA ................................................................................................................................. 310 

    5.7.1.               Výtvarný výchova……………………………………………………………………………………………………………..311 

         5.7.2.               Hudební výchova……………………………………. ………………………………………………………………..332 

 5.8.  SVĚT PRÁCE ........................................................................................................................................... 346  

          5.8.1.              Pracovní činnosti............................................................................................................... ...347 

          5.8.2.              Příprava pokrmů............................................................................................................... ….361 

           5.8.3.              Svět práce ………………………………………………………………………………………………...............…...... . 365 

 5.9.  ČLOVĚK A ZDRAVÍ.................................................................................................................................... 371 

           5.9.1.             Výchova ke zdraví …………………………………………………………………………………………………………… 372 

           5.9.2.              Tělesná výchova……………………………………………………………………………………………………………… 381 

5.10     1.BLOK – VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: SPORTOVNÍ VÝCHOVA/ HISTORICKÝ SEMINÁŘ ......................................................412 

       5.10.1.         Sportovní výchova…………………………..………………………………………………………………….……………. 412  

       5.10.2.        Historický seminář ……………………………………………………………………………………………………………. 420 

     5.11.    2. BLOK –  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:  SPORTOVNÍ VÝCHOVA/ ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ ................................................. 425 

            5.11.1. Sportovní výchova ………………………………………………………………………………………………………………..… 425 

            5.11.2. Zeměpisný seminář………………………………………………………………………………………………….……………… 431 

6. ŠKOLNÍ PROJEKTY .............................................................................................................................. 436 

6.1. ČTEME POHÁDKY ................................................................................................................................... 436  

6.2. VÁNOCE ............................................................................................................................................... 439 

6.3. NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT .......................................................................................................................... 441  

6.4. ZDRAVÉ ZUBY ........................................................................................................................................ 442  

6.5. SPORTUJEME V PŘÍRODĚ........................................................................................................................... 444 

6.6.  MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ ......................................................................................................................... 445 

6.7. PROJDEME SE PO EVROPĚ ........................................................................................................................ 449 

6.8. DOBRÝ ANDĚL + charitativní akce…………………………………………………………………………………………………………….…..  451 

6.9.        DEN ZEMĚ............................................................................................................................................. 452  

    6.10.      HISTORICKÝ DEN ....................................................................................................................................  454  

    6.11.      DEN ZDRAVÍ .......................................................................................................................................... 455  

    6.12.      DALŠÍ PROJEKTY ………………………………………………………………………………………………………..…………………..  456                 

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ..................................................................................... 459  

7.1. METODIKA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY .................................................................................................. 459  

7.2. HODNOCENÍ ŽÁKŮ .................................................................................................................................. 464  

8. PŘÍLOHY ............................................................................................................................................ 465 

8.1. STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ..................................................................................................... 465 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

 

8.2. Digitální kompetence a gramotnost …………………………………………………………………………..…………………………………..466 

     8.3.         PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ............................................................................... 466 

     8.4.          PODROBNÁ PRAVIDLA HODNOCENÍ ……………………………………………………………………………………………………………..  480  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

5  

  

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

  

Název ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

Motivační název:  "Na učení jdeme od lesa"  

  

ŠVP zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

RVP ZV – schválený dokument s úpravou platný k 1. 9. 2021 

  

  

Údaje o škole:  

Název školy: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

Adresa: Kadaň, Na Podlesí 1480, PSČ 432 01  

IČO: 46 789 995  

Ředitel: Mgr. Zdeněk Hosman  

Telefon: 474 332 831, 474 334 711  

Fax: 474 332 831  

Email: reditel@5zskadan.cz, skola@5zskadan.cz  

www: www.5zskadan.cz  

  

Koordinátor ŠVP: Mgr. Lenka Kopencová, email: kopencova@5zskadan.cz  

                                    

  

Zřizovatel:  

Název zřizovatele:  Město Kadaň Adresa: 

Kadaň, náměstí Míru 1, PSČ 432 01  

Kontakty:   

Telefon: 474 319 500  

Fax: 474 319 504  

Email: e-podatelna@město-kadan.cz  

www: www.mesto-kadan.cz  

  

  

  

  

   

Platnost od: 1. 9. 2022  

  

                                                                           

                                                                   ……………………………………………….  

                                                                               datum, podpis ředitele, razítko školy  
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

2.1. Velikost školy  

Jsme úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem, v současnosti učíme v jednadvaceti 

třídách, z toho je jich jedenáct na nižším a deset na vyšším stupni. V současné době ji 

navštěvuje 500 žáků. Škola leží uprostřed sídliště Na Podlesí, které je tak pro ni přirozenou 

spádovou oblastí. Je dobře dostupná z větší části Kadaně, ale od každého z okolních sídlišť ji 

vždy dělí poměrně hustě frekventovaná komunikace, což je do určité míry handicap. I přesto 

část našich žáků dochází do školy ze vzdálenějších míst v Kadani. Součástí školy je školní 

jídelna, družina a školní klub.  

  

  

2.2. Vybavení školy  

Škola byla postavena v letech 1973 - 1974 jako typická pavilonová škola, které se v té 

době hojně stavěly po celé republice. Slavnostně byla otevřena v září 1974 a její cílová 

kapacita je 510 žáků. Škola je bezbariérová, má upravený vjezd pro vozíčkáře ze dvora a 

transportní plošiny pro pohyb na vozíčku mezi jednotlivými úrovněmi školy.  

Areál školy má celkovou výměru 28 191 m
2
 a je tvořen 6 pavilony, bytem školníka a 

rozlehlými venkovními prostory. Škola disponuje 15 kmenovými třídami, jednou  jazykovou 

učebnou, odbornými pracovnami přírodopis - zeměpis a fyzika - chemie, cvičným bytem,  

školním pozemkem, jednou učebnou výpočetní techniky, tělocvičnou a školním hřištěm.. 

Škola má dobré podmínky pro výuku tělesné výchovy a pro sportovně zaměřené mimoškolní 

aktivity. Dobře ve škole funguje obchůdek, kde si žáci mohou koupit drobné občerstvení, ale i 

některé pomůcky na vyučování (čtvrtky, psací potřeby, sešity).  

Učitelé mají sice kabinety pro jednotlivé předměty, ty ale nejsou svým uspořádáním a 

velikostí vhodné k tomu, aby v nich učitelé mohli pracovat, proto vyučující mají své pracovní 

místo ve sborovnách (zvlášť 1. a 2. stupeň). Každá sborovna je vybavena počítačem 

připojeným k internetu, kopírkou a tiskárnou.  

Škola je vybavena počítačovou sítí připojenou na internet, tablety, počítačovými 

stanicemi jsou vybaveny všechny kmenové třídy a odborné učebny. Kromě stanic v jedné 

počítačové učebně mohou učitelé využívat pro svoji práci počítače v obou sborovnách a ve 

třídách . Žáci mají k dispozici počítače v učebně informatiky a ve třídách.  

Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. V učebnách mohou učitelé pro svoji 

práci v hodině využít interaktivní tabule, které jsou ve všech třídách. Škola má dobrou sbírku 

didaktických pomůcek a výukových programů na PC pro jednotlivé předměty, tablet s 

výukovými aplikacemi. 

Na výzdobě vnitřních prostor školy se velkou měrou podílejí sami žáci buď svými 

pracemi, popřípadě výtvarnými návrhy.  

Velkou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý žák 

má svůj individuální vzdělávací plán a zároveň hodiny individuálních konzultací s 

vyučujícími.   
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2.3.   Charakteristika pedagogického sboru  

Pedagogický sbor je z větší části tvořen učiteli s více než desetiletou praxí. Sbor je 

poměrně stabilizovaný a 90 % učitelů je plně kvalifikovaných. Více než polovina učitelů 

ovládá alespoň jeden cizí jazyk. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence 

sociálně patologických jevů, jeden specialista pro ekologickou výchovu a koordinátor ICT. 

Tvorbu a úpravy školního vzdělávacího programu vede jeden koordinátor ŠVP. Všichni 

členové pedagogického sboru mají zájem o další vzdělávání zaměřené na vyučované 

předměty i na další oblasti školské práce. Škola má speciální pedagogy pro 1. stupeň ZŠ. 

Škola má družinu s kvalifikovanými vychovatelkami.  

  

2.4.   Charakteristika žáků  

Převážnou většinu žáků školy tvoří děti z okolního sídliště, část žáků dochází z ulic 

Chomutovská, Golovinova a Husova. Velkou pozornost věnujeme žákům se specifickými 

poruchami učení a chování.  Každý žák má svůj individuální vzdělávací plán a zároveň 

hodiny individuálních konzultací s vyučujícími. Školu navštěvují žáci se zdravotním 

postižením.  

  

2.5.    Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce  

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků i celé školy. 

Témata projektů jsou vybírána podle věkových skupin, náplně učiva nebo v souvislosti s 

aktuálním dění ve společnosti.  

Škola se zapojila do několika dlouhodobých projektů. Již řadu let spolupracujeme na 

projektu "Zdravé zuby", který je určen žákům 1. stupně. Žáky 1. a 2. třídy jsme zapojili do 

projektu "Normální je nekouřit" jehož výchovné zaměření je zřejmé již z názvu. Celá škola je 

zapojena do programu Jeden svět na školách, organizovaný nadací Jeden svět České televize. 

Program je zaměřen na orientaci žáků v globálních problémech planety a jejích obyvatel.   

Všichni pedagogové školy vzájemně spolupracují na přípravě školních akcí a projektů  

- k nejúspěšnějším patří Vánoční jarmark, Jarní vínek, Den dětí, Škola hrou, Den Země, 

Historický den, aj. Pořádáme také tematicky zaměřené exkurze pro žáky jednotlivých 

ročníků, školy v přírodě.   

Ve školním roce 2006/2007 se školní parlament rozhodl o adopci na dálku. Naše škola 

byla tak pomyslně posílena o jednoho chlapce z Keni, kterému naši žáci hradili náklady na 

získání základního vzdělání. V roce 2016 jsme adoptovali jednu dívku z Keni. Ve školním 

roce 2020/2021 byl projekt Adopce na dálku ukončen. V současné době jsme zapojeni do 

projektu Dobrý anděl. 

Mezinárodní spolupráci rozvíjíme se školami v německém Aue (partnerské město 

Kadaně) a ve švédském městě Levene.  Škola byla zapojena do projektu Erasmus +. 
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2.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty  

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Pravidelně třikrát do roka probíhají na škole 

třídní schůzky, kromě toho mohou rodiče využít konzultačních hodin jednotlivých 

vyučujících a v případě potřeby si domluvit individuální schůzku s vyučujícím.  

 Nabízíme rodičům účast na našich akcích a projektech, organizujeme dny otevřených 

dveří. Zároveň připravujeme akce, které jsou určeny k vytváření neformálních vztahů mezi 

rodiči a pedagogy školy - např. "Jarní vínek", Kavárnička.  Zástupci rodičů pracují také v 

nově vzniklé školské radě, se kterou vedení školy velmi úzce spolupracuje.  

Škola spolupracuje s institucemi, které podporují rozvoj školy a její vzdělávací 

program. Dlouhodobě kvalitní je naše spolupráce se zřizovatelem - Městem Kadaň. V oblasti 

environmetální výchovy spolupracujeme s Odborem životního prostředí, při přípravě akcí a 

projektů s Odborem školství, kultury a sportu a Městskou policií Kadaň. Spolupracujeme s 

Domem dětí mládeže Šuplík v Kadani na organizaci a přípravě některých celoměstských a 

oblastních soutěžích a závodech. Dobrá je naše spolupráce se sousední Mateřskou školkou 

"Hvězdička" - děti zveme na naše akce a připravujeme přímo pro ně ukázky z naší činnosti.  

  

2.7. Poskytování poradenských služeb ve škole  

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, 

vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských 

služeb:  

- poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, 

prevence neúspěchu  

- poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy 

řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků - kariérové 

poradenství, volba školy  

- poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami  

- poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími 

odbornými institucemi  

Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby 

žáků a rodičů. Se školou spolupracuje etoped Mgr. Sáva Arabadžiev, který poskytuje 

poradenství žákům s výchovnými problémy a jejich rodičům.  

  

  2.7.1.  Kariérové poradenství  

Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve 

spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k 

dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávání oblasti „Člověk a svět práce“ probíhá rozvoj žáků 

vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce.  

 Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k 

zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici jsou informační 

materiály o středním školství a trhu práce.  
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 2.7.2.  Školní preventivní strategie  

Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální 

preventivní program“ pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou 

metody výuky – otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s 

rodiči atd. 

 Prevence probíhá v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci 

průřezových témat. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence školní 

preventivní strategie, využívá vybrané programy.  

  

2.8.  Servisní služby  

2.8.1. Školní družina  

Školní družina je základním článkem naší školy. Školní družina není pokračováním 

školního vyučování. Mimo činnosti výchovně vzdělávací školní družina plní dohled nad žáky 

po určitou dobu před nebo po skončení vyučování, jejím posláním je zabezpečení zájmové 

činnosti a odpočinku žáků. Činnost školní družiny je v souladu s cíli školního vzdělávacího 

programu.  

 

2.8.2. Školní knihovna  

Knihovna poskytuje žákům a učitelům zdroj informací a vytváří podmínky pro výuku. 

Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, časopisy 

a propagační materiály o učebnicích, učebních pomůckách, nabídky vzdělávacích programů 

pro žáky a učitele. Žáci si mohou vypůjčit literaturu, kterou potřebují.  

  

2.8.3. Zájmové útvary  

Škola nabízí prostřednictvím Školního klubu jako doplňkovou činnost kroužky. 

Nabídka kroužků je ovlivněna podněty ze strany rodičů a žáků. Podle aktuálního zájmu se v 

každém školním roce nabídka kroužků obměňuje.  

 

2.8.4. Ozdravné pobyty, exkurze  

Chceme pořádat ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty a podle zájmu rodičů a 

dětí nabídnout výjezdy do vybraných lokalit. Tyto výjezdy budou realizovány podle vnitřní 

směrnice školy a jejich cílem bude naplnění očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích 

oblastí a průřezových témat, které lze realizovat ve volné přírodě. Pořádáme také tematicky 

zaměřené exkurze.  

  

2.8.5. Školní jídelna  

Stravování žáků a pedagogů je zajišťováno ve školní jídelně.  
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3.  CHARAKTERISTIKA ŠVP  

  
Název školy  Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

Adresa  Kadaň, Na Podlesí 1480, PSČ 432 01  

Název ŠVP  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  „Na 

učení jdeme od lesa“  

Platnost  1. 9. 2022  Dosažené vzdělání  základní  

Vzdělávací 

program  

RVP ZV - schválený 

dokument s úpravou 

platný k 1.9. 2021  

Délka studia v 

letech  

devět  

  
  

3.1.Zaměření školy  

ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV.  

Název „Na učení jdeme od lesa“ není nahodilý. Vyplývá z postavení školy ve městě, z 

loga školy a vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu: - otevřenost školy 

všem dětem, rodičům, veřejnosti  

- všestranný rozvoj osobnosti každého jedince  

 

Logo:  

  
  

Priority školy:  

  

1. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  

- hygiena školního prostředí  

- pitný režim (možnost zakoupení nápojů v školním kiosku, školní jídelna)  

- pohybově- relaxační režim o přestávkách (pohyb v areálu školy)  

- činnost školní družiny a školního sportovního klubu (školní družina plní dohled nad žáky po 

určitou dobu před nebo po skončení vyučování, a spolu se školním klubem zabezpečuje 

zájmové činnosti žáků)  

- rozšířená výuka tělesné výchovy (sportovní výchova- volitelný předmět pro 6. až 9. ročník)  

- preventivní protidrogový program (škola spolupracuje s organizacemi v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů, využívá vybrané programy)  
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- výuka plavání (plavání ve 3. a 4. třídě)  

- celoškolní tělovýchovné soutěže (zapojení do sportovních soutěží a turnajů, pořádání 

Kadaňské laťky, Soutěže ve šplhu)  

- besedy (výchovné a vzdělávací programy, aktuální témata z vyučování)  

- organizace ozdravných, pobytových a poznávacích výjezdů  

 

2. PROHLOUBENÍ JAZYKOVÝCH A KOMUNIKAČNÍCH ZNALOSTÍ  

- širší nabídka jazykové výuky (výuka anglického jazyka od 1. tř. je nabízena formou 

kroužku, nabídka dalších cizích jazyků – např. německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, 

výuka je realizována formou volitelného předmětu)  

- jazykové vzdělávání učitelů (DVPP- dle zájmu učitelů a potřeb školy)  

- exkurze, návštěvy divadel, filmových představení, výstav (v průběhu školního roku jsou     

   využívány nabídky akcí pro školy)  

- soutěže v cizích jazycích, recitaci, zpěvu (účast v soutěžích ve škole a zapojení se do soutěží  

   vyhlášených různými organizacemi, školní klub)  

- využívání počítačů a digitálních technologií  ve výuce a v zájmových kroužcích  

  

3. OTEVŘENÁ ŠKOLA  

- prezentace školy na veřejnosti (www stránky školy, příspěvky pro vysílání kabelové televize 

Kadaň, Kadaňské noviny, ..)  

- Dny otevřených dveří (prohlídka školy, činnosti v odborných učebnách, výstava žákovských 

prací)  

- spolupráce s rodiči, zřizovatelem, školskou radou, žákovským parlamentem (rodiče mají 

možnost po předchozí domluvě navštívit školu - nahlédnout do vyučování, formou anket a 

dotazníků vnést náměty pro další činnost)  

- akce pro veřejnost (Vánoční jarmark, Jarní vínek, Kavárnička, výstavy v prostorách školy)  

  

4. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

- výchova k ochraně životního prostředí (například – prvouka, přírodověda, přírodopis)  

- sběrové akce (třídění odpadu, například - sběr papíru, plastových víček)  

- projekt Den Země (projekt je zpracován pro žáky I. a II. stupně, s cílem propojení 

ekologických témat s výukou v ostatních předmětech formou hry a soutěží)  

- vycházky, exkurze a výlety (například - prohlídka čističky odpadních vod, exkurze do 

povrchových hnědouhelných dolů)  

- spolupráce s odborem životního prostředí MÚ, s ochránci přírody  

  

3.2.Výchovné a vzdělávací strategie  

Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků jsou 

uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni. Propojení vzdělávacího obsahu s 

klíčovými kompetencemi zajišťují výchovné a vzdělávací strategie vyučovacích předmětů. 

Cílové zaměření každé vzdělávací oblasti vymezuje, jak je žák veden, aby postupně 

dosahoval klíčových kompetencí.  
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KOMPETENCE K UČENÍ  

Popis z RVP  

Na konci základního vzdělávání žák:  

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení  

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě  

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si 

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy  

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti  

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich  

- vyhledá a třídí informace  

- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data  

- aktivně využívá různé zdroje informací (knihy, encyklopedie, příručky, grafy, tabulky, 

internet,…)  

- samostatně zpracovává výpisky i práce rozsáhlejšího charakteru (referáty, projekty)  

- s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky z učebnice  

- pracuje pod vedením učitele (vyhledává odpovědi na otázky)  

- vypracuje jednoduchý úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů  

- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly  

- užívá osvojované názvosloví  

- vyjadřuje se užíváním matematického jazyka včetně matematické symboliky, orientuje se v 

různých grafech, diagramech a tabulkách  

- zpracuje referát na dané téma  

- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich 

závěry pro další využití  

- zpracuje protokol k laboratorní práci  

- pozoruje, popíše a porovná sledované jevy  

- vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, pomůcky  

- poznává smysl a cíl učení  

- uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí a vytváří si komplexnější pohled na některé jevy  

- spoluvytváří kritéria pro hodnocení své práce  

- posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy, naplánuje si, jakým způsobem by 

mohl své učení zdokonalit  
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- zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich  

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci  

.  

Výchovné a vzdělávací strategie  

- vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii 

učení a motivujeme je pro celoživotní učení  

- na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení - podporujeme 

samostatnost a tvořivost.  

- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.  

- ve výuce se zaměřujeme na „aktivní“ dovednosti  

- ve výuce rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující) - 

učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu  

- ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní 

techniky  

- na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem vyučovací hodiny, na konci hodiny s 

žáky zhodnotíme jeho dosažení  

- při hodnocení používáme prvky pozitivní motivace  

  

  

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  

Popis z RVP  

Na konci základního vzdělávání žák:  

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 

problému  

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 

logické, matematické a empirické postupy  

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů  

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí  

- vyhledá informace vhodné k řešení problému  

- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí  

- řeší problémové úlohy z praktického života  

- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení  

- využívá vlastní úsudek a zkušenosti  
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- naplánuje si způsoby řešení problémů  

- ověřuje prakticky správnost řešení problémů  

- osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací - 

zhodnotí výsledky svých činů  

- je schopen obhájit svá rozhodnutí  

- uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.  

- řeší dlouhodobé úkoly s daným termínem odevzdání a termíny průběžné kontroly - 

uvědomuje si zodpovědnost  

- při řešení úkolů využívá znalosti z více vyučovacích předmětů  

- využívá praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti  

  

Výchovné a vzdělávací strategie  

- podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů  

- vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky problémy řešit  

- předkládáme žákům problémy vázané na učební látku i každodenní život  

- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, týmovou spolupráci při řešení 

problémů - podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů  

- v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet  

  

  

  

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ   

Popis z RVP  

Na konci základního vzdělávání žák:  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje  

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění  

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem  

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi  

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu  

- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest - 

vyjadřuje se výstižně, v písemném i ústním projevu  

- v textu promluvě a jiném záznamu pojmenuje hlavní myšlenky a stručně je shrne (referát, 

samostatná práce, projekt, řízená diskuse)  
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- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem  

- k danému tématu si z různých zdrojů vybere takové informace, které potřebuje k řešení 

úkolu  

- prezentuje výsledky práce před spolužáky  

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů  

- využívá znalostí cizího jazyka nejen při výuce  

- obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu  

- reprodukuje ústně i písemně obsah textu  

- obhajuje vlastní názor a podporuje jej vhodnými argumenty  

- diskutuje s druhými a dokáže přijmout kritiku  

- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů s ostatními lidmi  

- dorozumívává se kultivovaně  

- naváže kontakt (osloví a přizpůsobí se možnostem komunikace, dává druhým najevo, že 

jim naslouchá, klade doplňující otázky)  

- komunikuje s dospělými (akce pro rodiče a veřejnost)  

- rozlišuje, zda mluví s vrstevníkem nebo dospělým  

- rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj  

- různými způsoby vyjádří své myšlenky, názory a pocity  

- k vyjádření používá grafické znázornění a symboly (vytvoří myšlenkovou mapu) - sestaví 

jednoduché ústní i písemné sdělení  

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel  

  

Výchovné a vzdělávací strategie  

- vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci  

- klademe důraz na stručné, logické a výstižné vyjadřování v písemném i ústním projevu  

- seznamuje žáky se základními prostředky komunikace verbální i nonverbální  

- vedeme žáky ke kultivovanému projevu, diskusi  

- učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, 

web, prezentace)  

  

  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

Popis z RVP  

Na konci základního vzdělávání žák:  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce  

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá  
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• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty  

- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu  

- řeší úkoly ve skupinách (pracovních týmech), vzájemně spolupracuje  

- pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce  

- podílí se na utváření příjemné atmosféry  

- pracuje podle daných pravidel  

- hodnotí práci svého týmu, jednotlivců i sebe podle daných kritérií  

- rozdělí si ve skupině úkol na části  

- přijme a plní svou část úkolu  

- je zodpovědný za její plnění  

- při potížích ve skupině nabízí nebo přijímá pomoc  

- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy  

- respektuje názory druhých  

- chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu  

- respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  

- stanovuje si cíle pro sebezlepšení  

- snaží se rozvinout v tom, v čem je silný a zlepšit se v tom, v čem je slabý  

- využívá zpětnou vazbu pro další činnost  

- vyslechne, co mu učitel a ostatní říkají o práci a využije nové podněty k další práci  

- zorganizuje soutěž na úrovni třídy  

- respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky  

- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů  

  

Výchovné a vzdělávací strategie  

- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých  

- učíme žáky pracovat v týmech  

- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role  

- podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování  

  

  

KOMPETENCE OBČANSKÉ   

Popis z RVP  

Na konci základního vzdělávání žák:  
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• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu  

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka  

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit  

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti  

- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy  

- respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 

ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti  

- respektuje pravidla z hlediska trvale udržitelného života  

- spoluvytváří a formuluje pravidla soužití ve třídě, pravidla dodržuje nebo přijímá 

důsledky vyplývající z jejich nedodržení  

- hodnotí vlastní chování i chování spolužáků  

- spolupodílí se na stanovení pravidel chování  

- spolupodílí se na stanovení pravidel hodnocení  

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům  

- respektuje kulturní odlišnosti lidí  

- v rámci výuky beseduje s odborníky a rozvíjí komunikativní dovednosti  

- spolupodílí se na výběru učiva a aktivit  

- posuzuje, zda má dost informací, aby se mohl rozhodovat, zvažuje pro a proti v daném 

problému  

- podle svých možností se zapojuje do školních i mimoškolních akcí  

- zajistí v nouzové situaci adekvátní pomoc, případně ji poskytne  

- předvede některé postupy při záchraně (úraz, požár, tonutí, napadení, svědectví)  

- odmítá útlak a hrubé zacházení  

- nepoužívá násilné řešení sporů  

- snaží se získat pomoc pro napadeného spolužáka  

- v konfliktní situaci navrhuje vhodné možnosti řešení  

- rozpozná a posuzuje extremistické projevy  

- projevuje odpovědný vztah k sobě samému a k pravidlům zdravého životního stylu  

- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví  

- projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí  

- respektuje tradice a kultury jiných národů  

- získá vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví  
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Výchovné a vzdělávací strategie  

- vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své 

životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích  

- vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem  

- netolerujeme sociálně patologické projevy chování  

- respektujeme osobnost žáka a jeho práva  

- zapojujeme žáky do činností a aktivit školy podporujících zdraví  

  

  

KOMPETENCE PRACOVNÍ  

Popis z RVP  

Na konci základního vzdělávání žák:  

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky  

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot  

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření  

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení  

- používá bezpečně a účinně matriály, nástroje a vybavení  

- správně užívá vybavení, techniku a pomůcky  

- vybere materiály, nástroje a postupy, které odpovídají pracovnímu úkolu  

- posuzuje materiály a výrobní postupy, které používá z hlediska jejich bezpečnosti  

- dodržuje vymezená pravidla a pravidla bezpečné práce  

- plní povinnosti a závazky  

- dodržuje stanovenou úpravu a vedení sešitů  

- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti a hospodárnosti  

- pracuje úsporně (šetří materiál, elektrickou energii, pomůcky,…)  

- dodržuje bezpečnostní zásady tak, aby chránil své zdraví a zdraví ostatních   

- používá materiály a postupy z hlediska jejich bezpečnosti a šetrného vztahu k životnímu 

prostředí  

- využívá znalosti a zkušenosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost (profesní orientace)  
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- zhodnotí v jakých oborech - profesích by mohl svůj zájem a vlohy rozvíjet  

- získává potřebné informace o budoucí profesi a vyhodnotí je vzhledem ke svým možnostem 

a předpokladům  

- naplánuje si práci do jednotlivých kroků  

- odhadne čas nutný ke splnění daného úkolu  

- navrhne postup řešení  

- podílí se na tvorbě výukových materiálů, pomůcek  

- ovládá jednoduché pracovní postupy  

  

Výchovné a vzdělávací strategie  

- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a pomoci žákům při volbě jejich budoucího 

povolání a dalšího studia  

- učíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, chránit své zdraví 

při práci  

- různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi  

- kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme  

- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí - vedeme žáky k dodržování 

vymezených pravidel  

  

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ  

Popis z RVP  

Na konci základního vzdělávání žák: 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít  

• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální 

obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a 

účelu 

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků   

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce  

• chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými 

technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání  

• předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním 

dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, 

komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky 

- využívá výukové aplikace, program (PC, tablet, mobil) 

- vyhledá a třídí informace, vyhodnocuje a zpracovává data, spravuje je a sdílí   

- přepracovává stávající zdroje, a tím vylepšuje a vytváří nový obsah 

- používá výukové animace, videa, 3D modely, virtuální prohlídky, online učebnice 
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- komunikuje, spolupracuje, sdílí informace v digitálním prostředí (Teams, MS Outlock,…) 

      - zapojuje se do společnosti a do občanského života prostřednictvím digitálních  

        technologií 

     -  podílí se na tvorbě výukových materiálů (vytvoří prezentaci na dané téma) 

- ovládá jednoduché pracovní postupy, navrhne postup řešení, řeší úkoly a situace za 

použití digitálních technologií 

- při práci využívá svěřená zařízení a doporučené digitální technologie 

- kombinuje různá digitální zařízení za účelem efektivnějšího plnění zadaných úkolů 

Výchovné a vzdělávací strategie  

- vedeme žáky k ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aplikací a služeb; k 

jejich využívání při učení i v běžném životě 

- vedeme žáky k získávání, vyhledávání, kritickému posuzování, spravování a sdílení 

dat, informací a digitálního obsahu  

- vedeme žáky k vytváření a upravování digitálního obsahu, ke kombinování různých 

formátů, k vyjadřování se za pomoci digitálních prostředků 

- vedeme žáky k využívání digitální technologie tak, aby si usnadnil a zefektivnil práci 

- upozorňujeme žáky na předcházení situací ohrožujících bezpečnost zařízení i dat, 

předcházení situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví 

ostatních  

- vedeme žáky k etickému jednání při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 

digitálním prostředí. 

Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech se bude rozvíjet podle 

toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů. 

 

3.3.Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci s přiznanými 

podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně.  

Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem, který potřebuje 

upravit průběh vzdělávání. Cílem úprav je především vyrovnávat podmínky ke vzdělávání 

žáka, které mohou být ovlivněny mírnými problémy nebo závažnými obtížemi, které jsou 

způsobeny nepřipraveností žáka na školu, odlišnými životními podmínkami a odlišným 

kulturním prostředím, ze kterého žák vstupuje do vzdělávání. Podpůrná opatření se týkají i 

žáků s nepříznivým aktuálním zdravotním stavem, který může ovlivňovat vzdělávání žáků 

nebo zdravotní postižení žáka. Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem § 16 

vyhláška č. 27/2016 Sb, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně. Vedle organizace 

vzdělávání obsahují také speciální učebnice a pomůcky, kompenzační pomůcky.   

I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola. Podpůrná opatření 

prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší 

tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni, problémy se zapomínáním, drobné obtíže 

v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu 
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školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení. Škola zohledňuje sociální status, 

vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí. Podpůrná opatření I. stupně se orientují 

na rozvoj vnímání, na práci s textem a obrazem, na reproduktivní metody upevňující 

zapamatování, které vedou k osvojování vědomostí a dovedností pomocí opakování a 

procvičování. Preferují řešení typových úloh a problémů. Aktivizují a motivují žáka, upevňují 

jeho pracovní návyky. Zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které 

má žák k jejich plnění.  

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je zpracován plán 

pedagogické podpory (PLPP).   

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Plán pedagogické podpory zahrnuje 

zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního 

stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. 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 PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením 

školy i žákem samotným.   

Škola stanoví pravidla pro průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:  

- Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb informuje vyučující daného předmětu 

třídního učitele a výchovného poradce.  

- Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. Plán 

pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na tvorbě 

PLPP se účastní i vyučujících jiných předmětů.  

- S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny 

vyučující žáka, další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. 

Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.  

- Poskytování podpůrných opatření prvního stupně průběžně vyhodnocuje třídní učitel ve 

spolupráci s ostatními vyučujícími. V případě potřeby třídní učitel za metodické podpory 

výchovného poradce PLPP průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování 

podpůrných opatření poskytovaných na základě PLPP výchovný poradce vyhodnotí, zda 

podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží jako 

nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupce žáka využití poradenské 

pomoci školského poradenského zařízení.  

II. stupeň podpůrných opatření je určen pro žáka, jehož vzdělávací potřeby 

jsou  ovlivněny zejména aktuálním zdravotním stavem žáka, opožděným vývojem, 

odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami žáka, 

problémy v počáteční schopnosti učit se a připravovat se na školní práci, 

specifickými poruchami učení a chování, mírným oslabením sluchových nebo 

zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami, oslabením dorozumívacích 

schopností, poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi, nedostatečnou 

znalostí vyučovacího jazyka a dalšími specifiky, která vyžadují využívání 

individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám žáka.   
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Problémy žáka ve vzdělávání lze charakterizovat jako mírné, lze je obvykle 

kompenzovat s využitím speciálních učebnic a speciálních nebo kompenzačních pomůcek, s 

podporou předmětu speciálně pedagogické péče a úpravami pedagogické práce. Obsah 

vzdělávání žáků se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru speciálních vzdělávacích 

potřeb žáků na základě doporučení školských poradenských zařízení.  

 Podpůrná opatření slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích 

předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné 

domácí přípravy na výuku. Intervence ve druhém stupni zahrnuje podpůrná opatření 

spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické 

intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky 

školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školy 

nebo školského poradenského zařízení.  

III. stupeň podpůrných opatření je podmíněn stanovením podpůrných 

opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka. Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji 

ovlivněn závažnými specifickými poruchami učení, odlišným kulturním 

prostředím a jinými životními podmínkami žáka, poruchami chování, těžkou 

poruchou řeči (dorozumívacích schopností), řečovými vadami těžšího stupně, 

poruchami autistického spektra, lehkým mentálním postižením, zrakovým a 

sluchovým postižením (slabozrakost, nedoslýchavost), tělesným postižením.  

IV. stupeň podpůrných opatření je podmíněn stanovením podpůrných 

opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka (včetně vyjádření lékařů a dalších odborníků). Tento 

stupeň vyžaduje úpravy v obsahu vzdělávání v řadě oblastí, které žák vzhledem ke 

svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je 

zvládá alternativním způsobem.   

Změny se týkají i úpravy výstupů ze vzdělávání, se zřetelem k rozvíjení schopností a 

dovedností žáka, ke kompenzaci důsledků zdravotního postižení. Vždy se přihlíží k 

aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Do individuálního vzdělávacího plánu žáka jsou 

zařazeny předměty speciálně pedagogické péče, zaměřené na konkrétní potřeby žáka ve 

vztahu k typu jeho obtíží, druhu postižení a k jeho projevům.   

Podpůrná opatření tohoto stupně jsou určena zejména pro žáky se závažnými 

poruchami chování, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením (včetně komorbidit), s 

těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, s poruchami 

autistického spektra, se závažným tělesným postižením.  

V. stupeň podpůrných opatření navrhuje a metodicky provází v jeho 

naplňování školské poradenské zařízení. Je určen výhradně žákům s nejtěžšími 

stupni zdravotních postižení, zpravidla souběžným postižením více vadami, 

vyžadujících vysokou úroveň podpory.  

 Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je vytvořen 

individuální vzdělávací plán (IVP).   

Škola stanoví pravidla pro průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního 

plánu:  
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- V případě, že opatření vyplývající z plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující, 

doporučí výchovný poradce zákonnému zástupci návštěvu školského poradenského 

zařízení.  

- Škola bezodkladně předá plán pedagogické podpory žáka školskému poradenskému 

zařízení.  

- Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka podle individuálního 

vzdělávacího plánu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle IVP. Ředitel školy 

žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP.  

- Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými 

zástupci žáka je odpovědný výchovný poradce.  

- IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími daných předmětů. Podklady 

kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením výchovný poradce. IVP 

vzniká nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského 

zařízení.  

- S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka.  

- Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní 

zúčastnění IVP se podepíší.  

- Poskytování podpůrných opatření průběžně vyhodnocuje třídní učitel ve spolupráci s 

ostatními vyučujícími. V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické podpory 

výchovného poradce IVP průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka.  

- Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního 

vzdělávacího plánu.  

- Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich 

realizaci a úpravách dle potřeb žáka.  

- Stejný postup platí i v případě, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského 

poradenského zařízení i bez vyzvání školy.  

U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s 

lehkým mentálním postižením) bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň 

očekávaných výstupů stanovená v RVP ZV. Očekávané výstupy, pro které není uveden 

výstup v minimální doporučené úrovni, mohou být při případných úpravách výstupů v 

individuálním vzdělávacím plánu bez náhrady vypuštěny.   

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich 

specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné 

rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit 

se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s 

porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní 

paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a 

pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. Postup tvorby, realizace a 

vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku  

upravován podle potřeb žáka.  

 Na doporučení školského poradenského zařízení je možné například nahradit 

vzdělávací obsah druhého cizího jazyka vzdělávacím obsahem prvního cizího jazyka nebo 
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předmětem speciálně pedagogické péče či obsahem tématu Člověk a svět práce. Časová 

dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace.  

Počet hodin předmětů speciálně pedagogické péče bude stanoven školským 

poradenským zařízením (ŠPZ) pro konkrétního žáka podle stupně podpůrných opatření.   

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče je obsažen v příloze č. 1 vyhlášky č. 

27/2016 Sb. Předměty speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými 

opatřeními, jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální 

komunikace, zrakové stimulace, zdravotní tělesné výchovy, práci s optickými pomůckami 

apod. Vzdělávací obsah těchto předmětů bude přizpůsoben vzdělávacím možnostem a 

předpokladům žáka.  

Předmět speciálně pedagogické péče logopedická intervence, je určen žákům se 

závažnými poruchami řeči. Předmět je vyučován v rozsahu jedné hodiny týdně po celou dobu 

povinné školní docházky (1. – 9. ročník). V hodinách logopedické intervence logoped pracuje 

s žákem jednotlivě a věnuje se individuální nápravě řeči žáka.   
Předmět speciálně pedagogické péče ergoterapie je určen pro žáky s tělesným 

postižením, kteří během školní docházky potřebují získat orientaci v potřebných 

kompenzačních pomůckách a naučit se s nimi zacházet. V hodině ergoterapie pracuje s žáky 

ergoterapeutka a učitelka, která pak postupy aplikuje ve třídě při běžném vyučování. 

Kompenzační pomůcky nutné pro denní činnosti (sebeobsluhu, grafomotoriku, hygienu) jsou 

po vyzkoušení manipulace s nimi zavedeny do běžné praxe. Kromě toho se cvičí komunikace 

při různých příležitostech, cílené pohyby, jemná motorika ruky. Ergoterapeutka společně s 

učitelkou řeší i ergonomické hodnocení pracovního místa ve třídě, jídelně, využití pomůcek 

pro přesuny. S předmětem ergoterapie úzce souvisí i předměty pracovní činnosti a výtvarná 

výchova – pro výuku lze využít keramickou dílnu. Předmět ergoterapie není klasifikován 

známkami. Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně na 1. stupni případně i na 2. stupni.  
Samostatný předmět speciálně pedagogické péče práce s počítačem je zařazen od 1.  

ročníku vzhledem k tomu, že pro část žáků je počítač (tablet, komunikátor) jedinou možnou 

kompenzační pomůckou k tomu, aby mohli srozumitelně komunikovat s okolím. Jde 

především o žáky s tělesným postižením, kteří kromě toho, že se nedorozumí řečí, nemohou 

ani psát běžným způsobem. Je proto nutné, aby co nejdříve zvládli počítač pomocí 

upravených periferií (velkoplošná klávesnice, dotyková obrazovka…).   S ohledem na různé 

schopnosti žáků výrazně převažuje individualizovaná výuka. Předmět je členěn na základy 

práce s počítačem, vyhledávání informací a jednoduchou komunikaci, zpracování a využití 

informací. Využití počítače (případně dalších technologií dle potřeb žáka) prolíná i ostatními 

vyučovacími předměty. Žák s těmito technologiemi běžně pracuje ve třídě i při komunikaci s 

okolím. Hodnocení na vysvědčení je známkou nebo slovní. Časová dotace předmětu je 1 

hodina týdně.  

V rámci školy klademe důraz především na vzájemnou spolupráci třídního učitele, 

ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce a vedení školy, kteří spolu s pracovníky 

školských poradenských zařízení budou spolupracovat při řešení problémů týkajících se 

vzdělávání těchto dětí.    

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žáků s podpůrnými 

opatřeními prvního až pátého stupně se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných 

tříd.  
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Při plánování a realizaci vzdělávání těchto žáků vycházíme z  konkrétního zjištění a 

popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. V individuálním plánu je upraven 

vzdělávací obsah tak, aby byl v souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými 

možnostmi těchto žáků (např. speciální pedagogické postupy, alternativní metody, čtení a 

psaní Comenia Script, práce s optickými pomůckami, speciálními učebnicemi). Při výuce žáci 

pracují se speciálními pomůckami (čtecí okénka, bzučáky, tabulky gramatických jevů atd.), 

učebnicemi, čítankami a výukovými programy na počítači.  

Pro úspěšné vzdělávání žáků chceme zabezpečit tyto podmínky:  

- respektovat zdravotní stav jedince, jeho individualitu a potřeby při organizaci činností, při 

sestavování obsahu, forem i metod výuky  

- umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků (používat vhodné 

relaxační a kompenzační pomůcky)  

- odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního 

prostředí spolupracovat s rodiči žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými 

pracovníky školního poradenského pracoviště (diagnostika, doporučení pro výuku, úprava 

školního prostředí)  

- připravenost učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

- vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování  

- vhodná organizace výuky  

- podporovat nadání a talent žáka vytvářením vhodné vzdělávací nabídky  

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který 

zároveň koordinuje jeho činnost, dále školními speciálními pedagogy a školním etopedem, 

který na naší škole pracuje pravidelně jeden den v týdnu nebo po dohodě.   

Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se 

školským poradenským zařízením.  

  

3.4.Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných  

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání 

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

pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.   

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

dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v 

jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo 

sociálních dovednostech.  

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské 

poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává.   

Škola je povinna využít pro podporu nadání podpůrná opatření podle individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Mimořádně nadaní 

žáci mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivovaní k rozšiřování základního 

učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Pro nadané a 

mimořádně nadané žáky podle charakteru jejich nadání lze rozšířit dílčí výstupy nad rámec 

školního vzdělávacího programu. Cílem tohoto postupu je učivo prohloubit, rozšířit a obohatit 
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o další informace, objevovat a vyhledávat další souvislostí a vazeb, které dané téma 

vzdělávání nabízí.   

Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí 

úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Žáci jsou směřováni k účasti v olympiádách a 

soutěžích. Žák se může účastnit na výuce jednoho nebo více předmětů ve vyšších ročnících 

školy. V případě přeřazení do vyššího ročníku jmenuje ředitel školy komisi pro přeřazení žáka 

do vyššího ročníku a stanoví termín konání zkoušky, obsah, formu a časové rozvržení 

zkoušky. Škola pořizuje protokol o zkoušce, který je součástí dokumentace žáka ve školní 

matrice.  

Škola stanoví pravidla pro průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické 

podpory (PLPP) nadaného a mimořádně nadaného žáka:  

- Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného 

předmětu třídního učitele a výchovného poradce.  

- Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. Plán 

pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na 

tvorbě PLPP se účastní i vyučujících daných předmětů, kde se projevuje nadání 

žáka.  

- S PLPP seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka, 

další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s 

PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.  

- Poskytování podpory učitel daného předmětu ve spolupráci s ostatními 

vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel za metodické 

podpory výchovného poradce PLPP průběžně aktualizuje v souladu s  potřebami 

žáka. Nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření 

poskytovaných na základě PLPP výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná 

opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží jako 

nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupce žáka využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení.  

Individuální vzdělávací plán (IVP) mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel 

ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání 

žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením.  

Škola stanoví pravidla pro průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního 

vzdělávacího plánu (IVP) nadaného a mimořádně nadaného žáka:  

- V případě, že opatření vyplývající z plánu pedagogické podpory žáka nejsou 

dostačující, doporučí výchovný poradce zákonnému zástupci návštěvu školského 

poradenského zařízení.  

- Škola bezodkladně předá plán pedagogické podpory žáka školskému 

poradenskému zařízení.  

- Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka podle individuálního 

vzdělávacího plánu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle IVP. 

Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP.  

- Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se 

zákonnými zástupci žáka je odpovědný výchovný poradce.  
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- IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími daných předmětů. Podklady 

kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením výchovný poradce. 

IVP vzniká nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského 

poradenského zařízení.  

- S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka.  

- Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, 

bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP 

zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu 

zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných 

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

- Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. 

Ostatní zúčastnění IVP se podepíší.  

- Poskytování podpůrných opatření průběžně vyhodnocuje třídní učitel ve spolupráci 

s ostatními vyučujícími. V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické 

podpory výchovného poradce IVP průběžně aktualizuje v souladu s vývojem 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka.  

- Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního 

vzdělávacího plánu.  

- Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v 

jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.  

- Stejný postup platí i v případě, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc 

školského poradenského zařízení i bez vyzvání školy.  

 IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být 

doplňován a upravován v průběhu školního roku.  

  

3.5.Začlenění průřezových témat  

Průřezová témata reprezentují ve školním vzdělávacím programu okruhy aktuálních 

problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání.  

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 

propojení vzdělávacích oborů. Průřezová témata integrujeme do vyučovacích předmětů a 

některé realizujeme formou projektů, ve kterých žáci používají znalosti a dovednosti z 

různých vzdělávacích oborů.   

  

3.5.1 Přehled začlenění průřezových témat   

  

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

 

Rozvoj schopností poznávání 

Pokrytí v projektu  

Čteme pohádky (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

Normální je nekouřit (určen pro 

Integrace do výuky  

Prvouka (3. roč. – Rozmanitost přírody)  

Výchova k občanství   
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ročníky:1.a 2.)  

Zdravé zuby (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

Vánoce (určen pro ročníky: 3.) 

(8. a 9. roč. - Člověk jako jedinec)  

Přírodopis  

(6. roč. – Praktické poznávání přírody) 

 

  

Sebepoznání a sebepojetí 

Pokrytí v projektu  

 Zdravé zuby (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

 

 

Integrace do výuky  

Výchova k občanství   

(8. a 9. roč. - Člověk jako jedinec)  

Svět práce  

(9.roč. -  Přijímací řízení) 

 

 

Seberegulace a sebeorganizace 

Pokrytí v projektu  

  

Den zdraví  (určen pro ročníky: 6. - 9.) 

 

Integrace do výuky  

Výchova k občanství  

(9. roč. -  Člověk jako jedinec) 

Výchova ke zdraví  

(6. roč. -  Osobnostní a sociální rozvoj)  

Svět práce  

(9. roč. -  Přijímací řízení) 

  

Psychohygiena 

Pokrytí v projektu  

 

Sportujeme v přírodě (určen pro ročníky:  

4., 5.)  

Den zdraví  (určen pro ročníky: 6. - 9.) 

 

  

Integrace do výuky  

 

Výchova ke zdraví  

( Zdravý způsob života a péče o zdraví, 

Osobnostní a sociální rozvoj) 

 

Kreativita 

Pokrytí v projektu  

  

Čteme pohádky (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

Vánoce (určen pro ročníky: 3)  

Projdeme se po Evropě 

 (určen pro ročníky: 8.)  

Integrace do výuky  

 

Výtvarná výchova (1. – 9. ročník) 
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Poznávání lidí 

Pokrytí v projektu  

Čteme pohádky (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

Vánoce (určen pro ročníky: 3.)  

Sportujeme v přírodě (určen pro ročníky:  

4., 5.)  

Mezinárodní den dětí  

(určen pro ročníky:  6.)  

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

 

 

Integrace do výuky  

Výchova k občanství  

(8.roč. -  Člověk jako jedinec, Člověk a 

společnost)  

(9.roč. -  Člověk jako jedinec) Výchova 

ke zdraví  

(6. roč. -  Vztahy mezi lidmi a formy 

soužití) 

 (7. roč. -  Vztahy mezi lidmi a formy 

soužití)  

Svět práce   

(9. roč. -  Poradenské služby) 

  

Mezilidské vztahy 

Pokrytí v projektu  

  

Zdravé zuby (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

Normální je nekouřit (určen pro 

ročníky:1.,  2.)  

Vánoce (určen pro ročníky: 3.)  

Sportujeme v přírodě 

 (určen pro ročníky:  4., 5.)  

Den zdraví  (určen pro ročníky: 6. - 9.) 

Mezinárodní den dětí  

(určen pro ročníky:  6.)  

Projdeme se po Evropě 

 (určen pro ročníky: 8.)  

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

 

Integrace do výuky  

Český jazyk a literatura  

(4. roč. -  Literární výchova)  

Prvouka  

(3. roč. -  Lidé kolem nás)  

Výchova k občanství  

(8. roč. - Člověk a společnost, Člověk 

jako jedinec)  

(9. roč. -  Člověk jako jedinec) Výchova 

ke zdraví  

(6. roč. -  Vztahy mezi lidmi a formy 

soužití) (7. roč. -  Vztahy mezi lidmi a 

formy soužití)  

Svět práce  

(9. roč. -  Poradenské služby) 

 

 

Komunikace   

Pokrytí v projektu  

  

Zdravé zuby (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

Normální je nekouřit 

 (určen pro ročníky:1., 2.) 

Integrace do výuky  

  

Prvouka (3. roč. -  Lidé kolem nás)  

Výchova ke zdraví  
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Vánoce (určen pro ročníky: 3.)  

Mezinárodní den dětí  

(určen pro ročníky:  6.)  

Projdeme se po Evropě  

(určen pro ročníky: 8.)  

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

 

(6. roč. -  Vztahy mezi lidmi a formy soužití) 

Výchova k občanství (8. roč. - Člověk jako 

jedinec)  

Svět práce (9. roč. -  Poradenské služby)  

  

  

  

 

  

Kooperace a kompetice   

Pokrytí v projektu  

  

Zdravé zuby (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

Vánoce (určen pro ročníky: 1. – 5.) 

Sportujeme v přírodě  

(určen pro ročníky:  4., 5.)  

Den zdraví  (určen pro ročníky: 6. - 9.) 

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

Škola hrou (určen pro ročníky: 1. - 9.)  

Integrace do výuky  

  

Přírodopis  

(6. ročník Biologie hub, Praktické poznávání 

přírody)  

  

  

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti   

Pokrytí v projektu  

  

Normální je nekouřit 

 (určen pro ročníky:1.,  2.)  

Den Země  (určen pro ročníky: 1. - 9.) 

Škola hrou (určen pro ročníky: 1. - 9.)  

Den zdraví  (určen pro ročníky: 6. - 9.) 

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

Integrace do výuky  

  

Výchova ke zdraví  

(7. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití)  

Svět práce  

(9. ročník přijímací řízení)  

Příprava pokrmů  

(7. ročník První pomoc při úrazech v 

kuchyni)  

  

 

Hodnoty, postoje, praktická etika   

Pokrytí v projektu  

  

Čteme pohádky (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

 

Den zdraví  (určen pro ročníky: 6. - 9.) 

 

Integrace do výuky  

  

Výchova k občanství  

(9. ročník Člověk jako jedinec) Výchova 

ke zdraví  

(6. ročník Osobnostní a sociální rozvoj)  
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2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

Občanská společnost a škola  

Pokrytí v projektu  

 Historický den  (určen pro ročníky: 1. - 9.) 

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

Integrace do výuky  

  

Výchova k občanství  

(7. ročník Člověk ve společnosti)  

  

 

Občan, občanská společnost a stát   

Pokrytí v projektu  

  

Mezinárodní den dětí (určen pro ročníky:  

6.)  

Historický den  (určen pro ročníky: 1. - 9.) 

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

Integrace do výuky  

  

Výchova k občanství  

(7. ročník Stát a právo)  

(8. ročník Stát a právo, Člověk a společnost)  

(9. ročník Stát a právo)  

Člověk a dějiny  

(6. ročník Naše vlast)  

  

  

Formy participace občanů v politickém životě  

Pokrytí v projektu  

  

 

Integrace do výuky  

  

Výchova k občanství  

(Společenské organizace a hnutí, Volební 

systémy a politika)  

  

 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  

Pokrytí v projektu  

  

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

Integrace do výuky  

  

Vlastivěda  

(5. ročník Česká republika)  

Dějepis  

(9. ročník Svět po 2. světové válce)  

Výchova k občanství  

(význam ústavy jako základního zákona 

země, morálka) 
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3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

  

Evropa a svět nás zajímá   

Pokrytí v projektu  

  

Čteme pohádky (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

Vánoce (určen pro ročníky: 3.)  

Mezinárodní den dětí (určen pro ročníky:  

6.)  

Projdeme se po Evropě určen pro ročníky:  

8.)  

  

Integrace do výuky  

  

Vlastivěda  

(5. ročník -Místo, kde žijeme)  

Dějepis  

(9. ročník -Svět po2.světové válce)  

Zeměpis  

(8. ročník – Evropa)  

Příprava pokrmů  

(7. ročník -Vliv cizokrajné kuchyně)  

 

 

Objevujeme Evropu a svět   

Pokrytí v projektu  

  

Vánoce (určen pro ročníky: 3.)  

Mezinárodní den dětí (určen pro ročníky:  

6.)  

Projdeme se po Evropě (určen pro ročníky:  

8.)  

Integrace do výuky  

  

Český jazyk a literatura  

(4. ročník Literární výchova) 

Vlastivěda  

(5. ročník Místo, kde žijeme)  

Výchova k občanství  

(9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět) 

Zeměpis  

(7. ročník Zeměpis světadílů - ASIE Zeměpis 

světadílů - AMERIKA  

8. ročník Evropa)  

  

  

 

Jsme Evropané   

Pokrytí v projektu  

  

Čteme pohádky 

(určen pro ročníky: 1. – 5.) 

Projdeme se po Evropě  

(určen pro ročníky:  8.)  

 

Historický den (určen pro ročníky: 1. - 9.) 

 Integrace do výuky  

  

Český jazyk a literatura  

(5. ročník Literární výchova)  

Vlastivěda  

(4. ročník Mapy, Česká republika  

5. ročník Místo, kde žijeme)  

Výchova k občanství  

(9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět)  
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Člověk a dějiny  

(6. ročník Naše vlast)  

Zeměpis  

(8. ročník - Evropa, Česká republika)  

Příprava pokrmů  

(7. ročník Tradice a zvyky v české kuchyni)  

  

 

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

  

Kulturní diference 

Pokrytí v projektu  

  

Mezinárodní den dětí (určen pro ročníky:  

6.)  

 

Integrace do výuky  

Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, 

Zeměpis 

( Člověk ve společnosti, Člověk jako 

jedinec, Mezinárodní vztahy, globální svět) 

 

Lidské vztahy   

Pokrytí v projektu  

 Čteme pohádky 

 (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

Mezinárodní den dětí 

 (určen pro ročníky: 6.)  

 

 

Integrace do výuky  

Prvouka  

(1. ročník Lidé kolem nás)  

Výchova k občanství  

(8. ročník Člověk jako jedinec  

9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět)  

Svět práce  

(9. ročník - Trh práce)  

  

Etnický původ 

Pokrytí v projektu  

 

 Mezinárodní den dětí 

 (určen pro ročníky:  6.)  

Projdeme se po Evropě  

(určen pro ročníky:  8.) 

 

Integrace do výuky  

Vlastivěda  

(5. ročník Lidé a čas - Z českých dějin)  

Výchova k občanství  

(9. ročník Mezinárodní vztahy, globální 

svět) Zeměpis  

(6. ročník Jak žijí lidé na Zemi)  

(7. ročník Zeměpis světadílů - ASIE 
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Zeměpis světadílů – AMERIKA)  

(9. ročník Globální problémy) 

 

  

Multikulturalita 

Pokrytí v projektu  

 

 Mezinárodní den dětí 

 (určen pro ročníky:  6.)  

Projdeme se po Evropě  

(určen pro ročníky:  8.)  

 

Historický den  (určen pro ročníky: 1. - 9.) 

 

 

Integrace do výuky  

Dějepis  

(9. ročník Svět po2.světové válce) 

Výchova k občanství  

(7. ročník Člověk ve společnosti  

(9. ročník Mezinárodní vztahy, globální 

svět)  

Zeměpis  

(6. ročník Jak žijí lidé na Zemi)  

(9. ročník Socioekonomická geografie   

Globální problémy) 

  

Princip sociálního smíru a solidarity 

Pokrytí v projektu  

 

Mezinárodní den dětí  

(určen pro ročníky:  6.)   

 

Integrace do výuky  

Výchova k občanství  

(9. ročník Mezinárodní vztahy, globální 

svět) 

 

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Ekosystémy 

Pokrytí v projektu  

 

 Den Země (určen pro ročníky: 1. - 9.) 

 

Integrace do výuky  

Přírodověda  

Prvouka 

Přírodopis   

Zeměpis  

 

 

Základní podmínky života 

Pokrytí v projektu  

  

Integrace do výuky  

Přírodověda 
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Den Země (určen pro ročníky: 1. - 9.) Prvouka  

Vlastivěda   

Chemie  

Přírodopis  

Zeměpis  

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Pokrytí v projektu  

 Den Země (určen pro ročníky: 1. - 9.) 

 

Integrace do výuky  

Přírodověda, Prvouka, Přírodopis  

(voda, vzduch, ekologie a ochrana přírody)  

Chemie  

(Voda a vzduch, Mimořádné 

události,Výroba paliv a energie, 

Havárie s únikem nebezpečných  

látek, Plasty)  

Vlastivěda   

Zeměpis  

 

Vztah člověka k prostředí 

Pokrytí v projektu  

  

Sportujeme v přírodě  

(určen pro ročníky:  4., 5.)  

Den Země (určen pro ročníky: 1. - 9.) 

Integrace do výuky  

Přírodověda, Prvouka, Vlastivěda  

(Ekologie a ochrana přírody, Česká 

republika,Rozmanitost přírody) 

Zeměpis 

Přírodopis  

  

 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

Pokrytí v projektu  

  

Vánoce (určen pro ročníky: 3.)  

Zdravé zuby (určen pro ročníky: 1. – 5.)  

Mezinárodní den dětí (určen pro ročníky:  

6.)  

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

Integrace do výuky  

  

Český jazyk a literatura  

(5. ročník Komunikační a slohová výchova  

Literární výchova)  

Chemie  

(9. ročník Chemie a společnost)  

Přírodopis  

(6. ročník Základy ekologie  

- Základní struktura života)  
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Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

Pokrytí v projektu  

  

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

Integrace do výuky  

  

Český jazyk a literatura  

(9. ročník -publicistické útvary)  

Chemie  

(9. ročník Chemie a společnost) 

Příprava pokrmů 7. ročník Potraviny) 

  

Stavba mediálních sdělení   

Pokrytí v projektu  

  

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

Integrace do výuky  

  

Český jazyk a literatura  

(9. ročník - publicistické útvary)  

 

 

 

  

Vnímání autora mediálních sdělení   

Pokrytí v projektu  

  

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

  

Integrace do výuky  

  

Český jazyk a literatura  

(9. ročník - publicistické útvary)  

  

Fungování a vliv médií ve společnosti   

Pokrytí v projektu  

 

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

Integrace do výuky  

  

Zeměpis  

(9. ročník Globální problémy)  

  

Tvorba mediálního sdělení   

Pokrytí v projektu  

 

Projdeme se po Evropě (určen pro ročníky:  

8.)  

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.)  

 

Integrace do výuky  

  

Český jazyk a literatura  

(8. ročník – slohové útvary)  
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Práce v realizačním týmu   

Pokrytí v projektu  

  

Mezinárodní den dětí  

(určen pro ročníky:  6.)  

Den Země  (určen pro ročníky: 1.-9.) 

Dobrý anděl + charitativní akce 

 (určen pro ročníky: 4.- 9.) 

Integrace do výuky  

  

Chemie  

(9. ročník - Chemie a společnost)  

Přírodopis  

(6. ročník-  Biologie hub, Praktické 

poznávání přírody)  

  

 

  

4. UČEBNÍ PLÁN  

  

4.1. Učební plán ročníkový pro 1. stupeň (1.9.2023) 

  

Vzdělávací  

oblast  
Ročník   Časová 

dotace v 

RVP ZV  

Časová dotace 

v ŠVP  
Rozdělení  

disponibilní 

časové dotace  Vyučovací  

předmět  

  1.  2.  3.  4.  5.        

Jazyk a jazyková komunikace     

Český jazyk  

a literatura  

7+2  7+3  7+2  6+2  6+1  33  33+10 10  

Anglický jazyk  -  -  3  3  3  9  9  -  

Matematika a její aplikace     

Matematika  4  4+1  4+1  4+1  4+1  20  20+4  4  

Informatika    

Informatika  -  -  -  1  1   2  2 -  

Člověk a jeho svět     

Přírodověda  -  -  -  1  1+1    

11 

2+1 1  

Vlastivěda  -  -  -  1+1 2  3+1  1 

Prvouka  2  2  2  -  -  6  -  

Umění a kultura     

Hudební výchova  1  1  1  1  1  12  5  -  

Výtvarná výchova  1  1  1  2  2  7  -  

Člověk a svět práce     
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Pracovní činnosti  1  1  1  1  1  5  5  -  

Člověk a zdraví     

Tělesná výchova  2  2  2  2  2  10  10  -  

Ročník   Časová 

dotace v 

RVP ZV  

Časová 

dotace 

v ŠVP  

Disponibilní 

časová 

dotace    1.  2.  3.  4.  5.  

Celkem 

základní 

dotace  

  

18  

  

18  

  

21  

  

23  

  

23  

  

102 

  

102  

  

Celkem  

disponibilní 

dotace  

  

2  

  

4  

  

3  

  

4  

  

3  

  

16  

  

16  

Celkem v 

ročníku  

20  22  24  26  26  118  118  

Minimální 

časová dotace  
18  18  22  22  22  -  -  -  

Maximální 

časová dotace  
22  22  26  26  26  -  -  -  

  

4.2. Učební plán ročníkový pro 2. stupeň (1.9.2022) 

  

  

Vzdělávací 

oblast  

               

Ročník  

Časová 

dotace v 

RVP ZV  

Časová 

dotace 

v ŠVP  

Rozdělení 

disponibilní časové 

dotace  

Vyučovací 

předmět  

  6.  7.  8.  9.        

Jazyk a jazyková komunikace     

Český jazyk 

a literatura  

4+1  4  3+1  4+1  15  15+3  3  

Cizí jazyk 

Anglický 

jazyk  

3  3  3  3  12  12  -  

Další cizí 

jazyk-  

Německý  

jazyk/   

Ruský jazyk/ 

Španělský 

jazyk 

-  2  2  2  6  6  0  

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

Informatika    

Informatika  1   1   1  1  4  4   0 

Člověk a společnost     

Dějepis  -  2  2  1+1   

10 

5+1 1 

Výchova k 

občanství  

-  1  1  1  3  -  

Člověk a 

dějiny 
1
  

2+1  -  -  -  2+1  1  

Člověk a příroda     

Fyzika  1+1  1  2  1+1    

  

  

20  

5+2  2  

Chemie  -  -  2  2  4  -  

Přírodopis  2  1+1 -  1 4+1 1  

Zeměpis  2  1+1  2  1  6+1  1 

 

Zdraví a 

člověk 
2
  

-  -  1  -  1 -  

Umění a kultura     

Hudební 

výchova  

1  1  1  1    

9 

4  -  

Výtvarná  

výchova  

2  1  1  1  5  -  

Člověk a zdraví   

Výchova ke 

zdraví  

1  1  +1*  -    

10  

2+1  1  

Tělesná 

výchova  

2  2  2  2  8  -  

Člověk a svět práce   

Příprava 

pokrmů  

-  1+1  -  -  3  1+1  1  

Svět práce      -    -    1  1  2  -  

1. blok – volitelné předměty: Sportovní výchova/Historický seminář   

Sportovní 

výchova  

0+1  0+1  -  -      

+2  

  

2  

Historický 

seminář  

0+1  0+1  -  -  
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2. blok – volitelné předměty: Sportovní výchova/Zeměpisný seminář   

Sportovní 

výchova  

    0+1  0+1      

+2  

  

2  

Zeměpisný 

seminář  

    0+1  0+1  

  Ročník  Časová 

dotace v 

RVP ZV  

Časová 

dotace v 

ŠVP  

Disponibilní 

časová 

dotace  
  6.  7.  8.  9.  

Celkem 

základní 

dotace  

  

25  

  

26 

  

27  

  

26  

  

104 

  

        104  

 -  

Celkem  

disponibilní 

dotace  

  

5 

  

4  

  

4 

  

5  

  

18  

  

                                        18 

Celkem v 

ročníku  
  

30  

  

30  

  

31  

  

31  

  

122  

  

     122 

 

Minimální 

časová dotace  
  

28  
  

28  
  

30  
  

30  

-            -  - 

Maximální 

časová dotace  
  

30  
  

30  
  

32  
  

32  

-            -  - 

  

Poznámky k učebnímu plánu:  

Ředitel školy použije disponibilní časovou dotaci také k realizaci předmětů speciálně 

pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským 

zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním.  

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková výchova je realizována na 1. a 2. stupni v předmětech: 

Český jazyk a literatura – povinný předmět pro žáky 1. až 9. ročníku. V 1. ročníku má 

komplexnější charakter. Psaní je v  1. - 5. ročníku součástí Komunikační a slohové výchovy. 

Vzdělávání žáků-cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem se realizuje podle zvláštních 

ustanovení.  

Cizí jazyk (Anglický jazyk) – povinný předmět pro žáky 3. – 9. ročníku s časovou dotací 3 

hodiny týdně  

Další cizí jazyk (Německý /Rusky jazyk/Španělský jazyk) se jako povinný předmět 

vyučuje v 7. – 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně (2 disponibilní hodiny v každém 

ročníku). Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné 

nahradit v nejlepším zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dle § 

16 odst. 2 písm. b) jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP  

  

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizována na 1. a 2. stupni v předmětu:  

Matematika – povinný předmět ve všech ročnících základního vzdělávání  
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Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována na 1. a 2. stupni v 

předmětu:  

Informatika – povinný předmět pro žáky 4. – 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.   

  

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována na 1. stupni v předmětech:  

Přírodověda- povinný předmět pro žáky 4. s časovou dotací 1 hodina  a 5. ročníku s časovou 

dotací 2 hodiny (z toho 1 disponibilní hodina)  

Vlastivěda - povinný předmět pro žáky 4. s časovou dotací 2 hodiny (z toho 1 disponibilní 

hodina) a 5. ročníku s časovou dotací 2 hodiny.  

 Prvouka – povinný předmět pro žáky 1. až 3. ročníku s časovou dotací 2 hodiny  

  

Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována na 1. a 2. stupni v předmětech:  

Výtvarná výchova – povinný předmět v 1. – 9. ročníku 

Hudební výchova - povinný předmět v 1. – 9. ročníku  

  

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována na 1. a 2. stupni v předmětech:  

Pracovní činnosti - povinný předmět pro žáky 1. – 5. ročníku s časovou dotací 1 hodina 

týdně  

Příprava pokrmů - povinný předmět pro žáky 7. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně  

(z toho 1 disponibilní hodina)  

Svět práce - povinný předmět pro žáky 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně  

  

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována na 1. a 2. stupni v předmětech:  

Tělesná výchova - povinný předmět pro žáky 1. - 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. 

Ve 2. a 3. ročníku je součástí tělesné výchovy výuka plavání v rozsahu 20 hodin.   

Výchova ke zdraví - povinný předmět pro žáky 6. a 7. ročníku s časovou dotací 1 hodina 

týdně.  

  

Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována na 2. stupni v předmětech:  

Fyzika - povinný předmět pro žáky 6. - 9. ročníku. V 7. ročníku je časová dotace 1 hodina 

týdně, v 6., 8. a 9. ročníku je časová dotace 2 hodiny týdně (z toho v 6. a 9. ročníku je využita 

1 disponibilní hodina)  

Chemie - povinný předmět pro žáky 8. a 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. 

Přírodopis - povinný předmět pro žáky 6., 7. a 9. ročníku. V 6. Ročníku je časová dotace 2 

hodiny týdně, a 7. ročníku je časová dotace 2 hodiny týdně (z toho 1 disponibilní hodina), v  

9. ročníku je časová dotace 1 hodina týdně.  

Zeměpis - povinný předmět pro žáky 6. - 9. ročníku. V 6. - 8. ročníku je časová dotace 2 

hodiny týdně (z toho v 7. ročníku je 1 disponibilní hodina), v  9. ročníku je časová dotace 1 

hodna týdně.  

  

Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována na 2. stupni v předmětech:  

Dějepis - povinný předmět pro žáky 7. - 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně (z toho v 

9. ročníku je 1 disponibilní hodina), 
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Výchova k občanství - povinný předmět pro žáky 7. - 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina 

týdně.  

  

Integrované předměty:  

Člověk a dějiny 
1
 - integrovaný předmět pro žáky 6. ročníku, spojení předmětů ze vzdělávací 

oblasti Člověk a společnost Dějepis s časovou dotací 2 hodiny a předmětu Výchova k 

občanství s časovou dotací 1 disponibilní hodina vzdělávací oblasti Člověk a společnost.  

Zdraví a člověk 
2
 – integrovaný předmět pro žáky 8. ročníku, spojení předmětu Přírodopis ze 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda s časovou dotací 1 hodina  a předmětu Výchova ke zdraví 

ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví s časovou dotací disponibilní 1 hodina ( 1*).  

  

Volitelné předměty -  s časovou dotací jedna disponibilní hodina:   

1. blok – volitelné předměty: Sportovní výchova/Historický seminář   

- volitelný předmět pro žáky 6. a 7. ročníku s časovou dotací 1 disponibilní hodina.  

2. blok – volitelné předměty: Sportovní výchova/Zeměpisný seminář   

- volitelný předmět pro žáky 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 disponibilní hodina.  

  

 

5. UČEBNÍ OSNOVY  

5.1 Jazyk a jazyková komunikace  

Charakteristika oblasti  

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá důležité postavení ve 

vzdělávacím procesu. Dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům 

všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání.   

Ve výuce si žáci osvojují jazykové, komunikační a literární znalosti a dovednosti, 

kterých využívají nejen ve svých mluvených a písemných projevech, ale i v ostatních školních 

předmětech a ve svém dalším osobním, občanském a profesním životě.  

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český 

jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk.  

Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro 

kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších 

oblastech vzdělávání.  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a 

kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a 

jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání  

- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro 

rozvoj osobního i kulturního bohatství  
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- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 

informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů  

- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a 

rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  

- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými 

a literárními prameny i s texty různého zaměření  

- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako 

prostředku prosazení sebe sama  

- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, 

k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém 

textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání  

S výukou cizích jazyků je spojen "Společný evropský referenční rámec pro jazyky“, 

který vymezuje kompetence komunikativní a všeobecné (znalost kulturního prostředí a reálií 

zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. 

Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1  a na 2. stupni vede k 

dosažení úrovně A2.   

  

5.1.1. Český jazyk a literatura  

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

Časová 

dotace  

  

7 + 2  

  

7 + 3  

  

7 + 2  

  

6 + 2  

  

6+1  

  

4 +1 

  

4  

  

3+1  

  

4 + 1  

  

  

Charakteristika předmětu  

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Výuka se dělí na tři tematické oblasti – jazykovou, komunikační a slohovou a literární 

výchovu. Jazyková výchova pomáhá žákům správně a adekvátně užívat jazykových 

prostředků v jejich mluvených a psaných projevech. Komunikační výchova připravuje žáky 

na to, aby dokázali reagovat vhodně, věcně a jazykově správně v různých komunikačních 

situacích. V literární výchově při práci s uměleckými i jinými texty v tištěné i elektronické 

podobě si žáci osvojují dovednosti potřebné pro porozumění textu, pochopení jeho významu a 

smyslu.  

  

Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu  

Na 1. stupni se vyučuje Český jazyk a literatura jako povinný předmět v 1. - 5.  

ročníku. Časová dotace v 1. roč. je 9 hodin (z toho 2 disponibilní hod.), ve 2. roč. je 10 hodin 

(z toho 3 hodiny z disponibilní dotace), ve 3. roč. je 9 hod. (z toho 2 disponibilní hodiny), ve 

4. roč. je 8 hodin (z toho 2 disponibilní hodiny) a v 5. roč. je 7 hodin ( z toho 1 disponibilní 

hodina).  

Ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni je důraz kladen především na:  

- výuku čtení zvolenou metodou  

- výuku psaní zvoleným typem písma   
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- poznání jazykového systému jako opory pro mluvení a psaní ve spisovném jazyce  

- osvojení základních pravopisných jevů   

- vhodné užívání jazykových prostředků  

- výstižné formulování a sdělování svých myšlenek  

- získávání informací z různých zdrojů, tradičních i digitálních  

- základy práce s literárním textem  

- rozvíjení čtenářských dovedností a návyků zaměřených k tomu, aby žák ve výuce dokázal 

pracovat s přiměřeně náročnými texty   

- poznávání základních literárních druhů na základě četby, formulaci vlastních názorů na 

přečtené  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení Učitel  

- podněcuje zájem žáků o jazyk a jazykovou kulturu tím, že je motivuje k účasti v 

jazykových, literárních a recitačních soutěžích i soutěžích   

- motivuje žáky, aby si vedli portfolio četby  

- využívá práci s chybou v různých jazykových projevech k tomu, aby si žáci lépe uvědomili, 

na co se mají při učení zaměřit Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- zadáváním vhodných úloh vede žáky k samostatné práci s odbornou literaturou a dalšími 

informačními zdroji   

- vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení  

Kompetence komunikativní Učitel  

- navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužákem, učitelem, 

ostatními dospělými), a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili vzhledem k situaci 

vhodné verbální i neverbální prostředky  

- vede žáky k výstižné argumentaci  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči vede 

žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti  

Kompetence občanské  

Učitel  

- seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětluje jeho význam  

- výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů přibližuje žákům význam české literatury 

jako kulturního dědictví národa  

- podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce  - 

vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní  

 Kompetence digitální  

Učitel  
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- podporuje žáky v získávání dovedností a návyků spojených s psaním na dotykovém displeji 

- učí žáky využívání navigace v různých prostředích obrazovky (např. šipky, mapy stránek,..) 

- dává žákům prostor ke čtení elektronických textů 

- učí žáky vybírat vhodné technologie pro sdělení zpráv a  sdílení práce 

- umožňuje žákům využívat online slovníky, učebnice 

 

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 

na 1. stupni:   

- s matematikou - čtení slovních úloh, zadávání všech cvičení a úkolů, orientace na stránce - s 

vlastivědou - psaní vlastních jmen  

- s přírodovědou a prvoukou - čtení naučných textů, psaní zápisů, slohová témata (roční 

období, popisy zvířat)  

- s výtvarnou výchovou - ilustrace ve slohu (roční období)  

- s pracovními činnostmi - popis pracovního postupu  

- s hudební výchovou - příběhy o hudbě, texty písní, zhudebněné básně, říkadla  - s tělesnou 

výchovou - podávání hlášení, přesné vyjadřování, tělocvičné názvy V předmětu Český jazyk 

a literatura se prolínají průřezová témata a tematické okruhy:  

1. Osobnostní a sociální výchova:  

a) osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznání, sebepoznání a sebepojetí, rozvoj schopností 

poznávání (cvičení vnímání, pozornosti a soustředění)  

 (1. - 4. roč.)  

b) morální rozvoj – hodnoty, postoje, praktická etika (projevy, chování lidí) (1.roč.)  

c) sociální rozvoj – poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace (1. – 4. roč.)  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (2. - 5. roč.)  

a) Evropa a svět nás zajímá – (život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů)  

b) Objevujeme Evropu a svět – ( poznávání života a zájmů dětí v různých zemích)  

c) Jsme Evropané – ( kořeny a zdroje evropské civilizace)  4. Multikulturní výchova:  

a) kulturní diference – (jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti)  (2.roč.)  

b) lidské vztahy – (rozvíjení empatie) ( 2.roč.)  

                         - (předsudky a stereotypy)  (3.roč.)  

d) multikulturalita – (vyprávění o setkání s projevy odlišných kultur – podle osobních 

zkušeností nebo četby)  (4.roč.) 5. Environmentální výchova :  

d) vztah člověka k prostředí  (2.roč.)  

6. Mediální výchova   

a) kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - (hledání rozdílu mezi informativním a 

zábavným sdělením)  (4. roč.)   

b) interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (různé typy sdělení, jejich rozlišování 

a funkce) (5.roč.)  

d) vnímání autora mediálního sdělení – (postoje a názory autora mediálního sdělení) (3.roč.)  

f) tvorba mediálního sdělení – (tvorba vhodných sdělení pro školní média) (3.roč.)   
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Na 2. stupni je vyučovací předmět český jazyk zařazen jako povinný předmět v 7. – 8.  

ročníku v hodinové dotaci 4 hodin týdně (v 8. roč je 1 disponibilní hodina). V 6. a  9. roč. je 

časová dotace 5 hodin (výuka posílena o 1 disponibilní hodinu).  

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura je rozdělen 

rozdělena na tři tematické oblasti – jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.   

V tematické oblasti Jazyková výchova žáci získávají základy systematického 

jazykového vzdělání potřebného pro osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání, 

prohlubují si obecné intelektové dovednosti, např. dovednost porovnávat různé jevy a jejich 

shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění, učí se vyhledávat a 

ověřovat potřebné informace v literatuře, slovnících, encyklopediích, v tištěné podobě i na 

internetu.  

V tematické oblasti Komunikační a slohová výchova se žáci učí vnímat a chápat různá 

jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit, učí se výstižně formulovat a 

sdělovat své myšlenky s ohledem na komunikační situaci a prostředí, učí se rozumět různým 

typům textů v tištěné i elektronické podobě, jež se vztahují k nejrůznějším situacím, a kriticky 

posuzovat jejich obsah, zejména rozpoznat manipulaci v mluvené, písemné i elektronické 

podobě a dokázat na ni adekvátně reagovat.  

V tematické oblasti Literární výchova žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby v 

tištěné i elektronické podobě základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, 

postihovat umělecké záměry autora, učí se formulovat vlastní názory na přečtené dílo, 

rozvíjejí své základní čtenářské návyky a schopnost vytvářet vlastní literární texty, žáci 

dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje a 

životní hodnotovou orientaci.  

  

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:  

- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu, vyjádření reakcí a pocitů žáků  

- pochopení role v různých komunikačních situacích  

- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru 

autora, hlavní myšlenky  

- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků Formy a metody práce podle 

charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka  

- skupinová práce  

- vlastní prezentace  

- řešení problémů  

- dramatizace  

Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu 

jsou návštěvy knihoven, divadelních představení, filmových představení, práce s knihou a 

texty na internetu. K výuce se využívají digitální technologie  s výukovými program 

(aplikacemi).  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel  
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- 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   

- podněcuje zájem žáků o jazyk a literaturu tím, že je motivuje k účasti v jazykových, 

literárních a recitačních soutěžích   

- vede žáky k vyhledávání a třídění informací  

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- zadáváním vhodných úloh vede žáky k samostatné práci s odbornou literaturou a dalšími 

informačními zdroji   

- vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

- navozením komunikačních situací umožňuje žákům praktické využití osvojených 

komunikačních dovedností  - vede žáky k výstižné argumentaci  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- zapojuje žáky do tvorby pravidel pro diskuse (včetně diskusí virtuálních) a vede je k  

respektování a dodržování přijatých pravidel  

- zařazováním různě náročných řečnických cvičení do výuky vede žáky k získávání potřebné 

sebedůvěry pro vystupování na veřejnosti   

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat  

Kompetence občanské  

Učitel  

- seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětluje jeho význam  

- výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů přibližuje žákům význam české literatury 

jako kulturního dědictví národa  

- podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- zařazuje do výuky úkoly na procvičení slohových útvarů (dopis, životopis, žádost – i v 

elektronické podobě) důležitých pro pracovní uplatnění a pro úspěšné absolvování 

pracovního pohovoru  

- vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní  

 Kompetence digitální  

Učitel  

- vede žáky k posuzování spolehlivosti informačních zdrojů a informací, k dodržování zásad  

   ochrany duševního vlastnictví 

- navozuje různé modelové komunikační situace (učí žáky vybírat vhodné technologie pro  

  sdělení zpráv a  sdílení práce) 

- vede žáky k praktickému využívání nových technologií 

- podporuje žáky v získávání dovedností a návyků spojených s psaním na dotykovém displeji 
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- učí žáky využívání navigace v různých prostředích obrazovky (např. šipky, mapy stránek,..) 

- dává žákům prostor ke čtení elektronických textů 

- umožňuje žákům využívat online slovníky, učebnice 

 

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty na 2. stupni: 

např. s dějepisem - historická literatura a historické souvislosti  

s přírodopisem - téma přírody v literatuře, práce s odborným textem 

se zeměpisem – cestopisy  

  

V předmětu Český jazyk a literatura se prolínají průřezová témata a tematické okruhy:  

1. Osobnostní a sociální výchova: komunikace – 7. ročník – komunikační a slohová výchova  

4. Multikulturní výchova: multikulturalita - 6. roč. literární výchova 

6. Mediální výchova:   

a) kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - 7. roč. - komunikační a slohová výchova  

b) interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - 9. roč. - komunikační a slohová výchova  

c) stavba mediálního sdělení -  9. roč. - komunikační a slohová výchova  

d) vnímání a vliv médií ve společnosti - 9. roč. - komunikační a slohová výchova  

f) tvorba mediálního sdělení - 8. roč. – komunikační a slohová výchova  

  

  

Učební osnovy  

  

Ročník: 1.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou 
a grafickou podobu slova, člení 
slova na hlásky, odlišuje 
dlouhé a krátké samohlásky 
ČJL-3-2-01p zná všechna 
písmena malé a velké abecedy 

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

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky  

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

  

- rozlišuje zvukovou a grafickou 
podobu slova  

- rozlišuje slovo, slabiku, hlásku  

- čte a rozlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky  

- pozná větu, píše na konci věty 

tečku  

- Písmena: malá, velká, tiskací 
a psací  

- Délka samohlásek  

- Opis a přepis slov a vět  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném  - ve svém mluveném projevu  - Kultura mluveného projevu  
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projevu správné gramatické 

tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves  

užívá správné tvary 

podstatných, přídavných jmen 

a sloves  

 

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sociální rozvoj – Komunikace (dovednosti pro 

sdělování verbální i neverbální)  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním 

jednoduché texty   

- čte nahlas slova, věty a krátké 
texty  

- rozpozná nadpis, řádek, 

odstavec, článek  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
 M: Číslo a početní operace.    

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-1-02 porozumí písemným  

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

přiměřené složitosti  

- porozumí jednoduchým 
písemným pokynům  

- adekvátně reaguje na mluvené 

pokyny (pozdrav, oslovení, 

prosba, poděkování, omluva, 

blahopřání)  

- Naslouchání: praktické a 
věcné  

- Věcné čtení  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Osobnostní rozvoj – Sebepoznání a sebepojetí 

(druzí jako zdroj informací o mně)  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-1-03 respektuje základní 

komunikační pravidla v 

rozhovoru  

- pozdraví, poděkuje, požádá, 

omluví se  

- Souvislý mluvený projev - 
Technika mluveného projevu:  
   dýchání, výslovnost a    

nonverbální prostředky  Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, 

opravuje svou nesprávnou 

nebo nedbalou výslovnost ČJL-

3-1-04p  dbá na správnou 

výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání  

- mluví srozumitelně, pečlivě   

vyslovuje, opravuje nedbalou   

nebo nesprávnou výslovnost  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-3-1-05 v krátkých 

mluvených projevech správně 

dýchá a volí vhodné tempo řeči 

ČJL-3-1-05p dbá na správnou 

výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání  

- s pomocí učitele aplikuje 

zásady správného dýchání a 

mluveného projevu  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální 

i nonverbální prostředky řeči v 

běžných školních i 

mimoškolních situacích ČJL-3-1-

06p dbá na správnou 

výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání  

- v promluvách užívá vhodné 

verbální prostředky řeči  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních 

zážitků tvoří krátký mluvený 

projev  

- krátce, souvisle vypráví své 

zážitky  

 

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sociální rozvoj – Komunikace (komunikace v 
různých situacích – zdvořilé vystupování)  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

hygienické návyky spojené se 

psaním  

- uvolňuje si ruku, nacvičuje 
správné držení těla, držení 
psacího náčiní;  

- udržuje si pracovní a 
hygienické návyky  

  

- Hygiena psaní  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-1-09 píše správné tvary 
písmen a číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky; kontroluje 
vlastní písemný projev  
ČJL-3-1-09p píše písmena a 
číslice – dodržuje správný poměr 
výšky písmen ve slově,  
velikost, sklon a správné tvary 
písmen  
ČJL-3-1-09p spojuje písmena a 
slabiky  
ČJL-3-1-09p převádí slova z 

mluvené do psané podoby ČJL-

3-1-09p dodržuje správné 

pořadí písmen ve slově a jejich 

úplnost  

- píše správně tvary písmen a 
číslic i podle diktátu;  

- kontroluje vlastní písemný 

projev  

- Technika psaní  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
M: Číslo a početní operace.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace 

podle dějové posloupnosti a 

vypráví podle nich jednoduchý 

příběh  

- seřadí ilustrace podle časové  

(dějové) posloupnosti  

- podle obrázkové osnovy 

vypráví jednoduchý příběh  

- Mluvený projev: vypravování, 

dialog na základě obrazového 

materiálu  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sociální rozvoj – Komunikace (pěstování 

komunikačních dovedností – dialog)  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

reprodukuje jednoduché říkanky 

a dětské básně  

- čte literární texty, pozorně 
naslouchá čtení  

- recituje básně, říkadla a 

rozpočítadla, zpaměti je 

přednáší  

- Čtení  

- Naslouchání  

- Literární žánry (rozpočítadlo, 

hádanka, říkanka, pohádka) a 

další pojmy (kniha, čtenář, 

divadelní představení, 

loutkové divadlo, herec)  

   - Tvořivé činnosti s literárním 

textem: přednes, dramatizace  
Průřezové téma  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

text podle otázek a ilustrací ČJL-

3-3-02p při poslechu pohádek a 

krátkých příběhů udržuje 

pozornost  

- vyjadřuje své pocity z 
přečteného textu  

- rozpozná dobro a zlo v jednání 

pohádkových postav  

Průřezové téma  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-3-3-03 porovnává a třídí 

slova podle zobecněného 

významu – děj, věc, okolnost, 

vlastnost  

- odliší jednotlivé literární pojmy  

Průřezové téma  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s 

literárním textem podle 

pokynů učitele a podle svých 

schopností  

- pracuje tvořivě s literárním 

textem, dramatizuje jej  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, praktická etika 

(projevy chování lidí)  

Přesahy, komentář  
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Ročník. 2.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou 
a grafickou podobu slova, člení 
slova na hlásky, odlišuje 
dlouhé a krátké samohlásky 
ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna 
písmena malé a velké abecedy 

ČJL-3-2-01p rozeznává 
samohlásky (odlišuje jejich 
délku) a souhlásky ČJL-3-2-01p 
tvoří slabiky ČJL-3-2-01p 
rozlišuje věty,  
slova, slabiky, hlásky  

  

- rozděluje slova na konci řádků  

- seřadí slova v abecedním 
pořádku podle jejich prvního 
písmena  

- identifikuje a správně píše 
slova, v nichž dochází ke 
spodobě znělosti  

- označí přízvučnou slabiku ve 
slově  

- správně vyslovuje a píše 

spojení předložky a ohebných 

slov  

- Slabika  

- Abeceda  

- Spisovná výslovnost  

- Spodoba znělosti  

- Slovní přízvuk  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

ČJL-3-2-02 porovnává významy 

slov, zvláště slova opačného 

významu a slova významem 

souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledá v textu 

slova příbuzná  

- rozpozná slovo významově 
nadřazené ve skupině slov  

- ke skupině slov přiřadí slovo 
významově nadřazené  

- v textu najde slova příbuzná, 
citově zabarvená a 
zdrobněliny, vytvoří vlastní  

- přiřadí správně slova stejného 
anebo podobného významu a 
slova významu opačného  

- rozpozná a uvede více 

významů u známých slov  

- Význam slov: slova nadřazená 

a podřazená, synonyma, 

antonyma, slova příbuzná, 

slova citově zabarvená a 

zdrobněliny  

Průřezové téma  

  

  

Přesahy, komentář  
M: Číslo a početní operace.  
M: Závislosti a vztahy, práce s daty  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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  

- aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, 
i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, 
vě, mě mimo morfologický šev, 
pravopis zdůvodní  

správně píše velká písmena na 

počátku vět a vlastních jmen 

osob a zvířat, pravopis zdůvodní 

- Pravopis lexikální - Vlastní 

jména 
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ČJL-3-2-08p píše velká písmena 

na začátku věty a ve vlastních 

jménech 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí 

slova podle zobecněného 

významu – děj, věc, okolnost, 

vlastnost  

- rozliší slova do skupin podle 
jejich obecného významu  
(děj, věc, okolnost, vlastnost)  

- Významové okruhy slov  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu 

druhy vět podle postoje 

mluvčího a k jejich vytvoření 

volí vhodné jazykové i zvukové 

prostředky  

- rozpozná oznámení, otázku, 
výtku, rozkaz, přání  

- podle komunikačního záměru 
mluvčího zaznamená správně 
interpunkci na konci věty  

- moduluje melodii výpovědi 
podle svého záměru  

- v krátké výpovědi opraví 

chybnou modulaci  

- Druhy vět podle 

komunikačního záměru 

mluvčího  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy (péče o dobré 

vztahy, chování podporující dobré vztahy)  

Přesahy, komentář  

 

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním 

jednoduché texty   

- čte nahlas i potichu známé i 
neznámé jednoduché texty  

- jednoduše reprodukuje 

přečtené texty  

- Čtení s porozuměním  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-1-02 porozumí písemným  

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

přiměřené složitosti  

- rozumí písemným nebo ústním 
pokynům k práci a pobytu ve 
škole a adekvátně na ně 
reaguje  

- rozumí jednoduchým pokynům 

z různých oblastí života, např. v 

dopravě, knihovně, divadle  

- Čtení a naslouchání s 

porozuměním  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

    

- podle konkrétní komunikační 
situace volí vhodné oslovení a 
rozloučení  

- vyslechne druhého, naváže na 

téma zmíněné partnerem  

- Mluvený projev: základní 

techniky, pravidla dialogu  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sociální rozvoj – Komunikace (komunikace v 

různých situacích, pozdrav, prosba, omluva)  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-1-05 v krátkých 

mluvených projevech správně 

dýchá a volí vhodné tempo řeči 

ČJL-3-1-05p dbá na správnou 

výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání  

 

- správně dýchá a volí vhodné 

tempo řeči v připravených i 

nepřipravených školních 

projevech  

- Mluvený projev: nonverbální 

prostředky  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální 

i nonverbální prostředky řeči v 

běžných školních i 

mimoškolních situacích ČJL-3-1-

06p dbá na správnou 

výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání  

- v krátkých promluvách v 
běžných školních a 
mimoškolních situacích užívá 
vhodně melodie a tempa řeči, 
pauz a důrazu  

- svůj projev doprovodí 

jednoduchými gesty a vhodnou 

mimikou  

Průřezové téma  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA– Lidské vztahy (rozvíjení empatie)  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-1-10 píše věcně i 
formálně správně jednoduchá 
sdělení  
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje  

krátké věty 

 

- píše krátká sdělení podle 

pokynů učitele  

- Psaný projev žáka  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

reprodukuje jednoduché říkanky 

a dětské básně  

 

- při četbě nebo přednesu 

literárního textu správně 

vyslovuje, vhodně frázuje a 

užívá správné tempo a melodii 

řeči  

- Krásná literatura  

- Poslech literárních textů  

- Přednes literárních textů  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity 
z přečteného textu  
ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký 

text podle otázek a ilustrací 

ČJL-3-3-02p  při poslechu 

pohádek a krátkých příběhů 

udržuje pozornost  

- stručně reprodukuje obsah 
krátkého literárního textu  

- vyjádří pocity z přečteného 
literárního textu mluvenou 
formou nebo jednoduchými 
výtvarnými technikami, např.  
komiksem, obrázkem  

  

- Reprodukce textu  

- Počátky interpretace 

literatury  

Průřezové téma  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference (jedinečnost každého člověka a 
jeho individuální zvláštnosti)  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí (náš životní styl)  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás 
zajímá (život dětí v jiných zemích)  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování 

v próze a ve verších, odlišuje 

pohádku od ostatních 

vyprávění  

 

- odliší vyjadřování v próze a ve 
verších  

- rozumí základním literárním 

pojmům  

- Literární druhy a žánry: 
poezie, próza, báseň, pohádka, 
hádanka, rozpočítadlo, říkanka  

- Literární pojmy: spisovatel, 
básník, čtenář, divadelní 
představení, herec, režisér  

- Čtení s porozuměním  

- Poslech literárních textů  

- Zážitkové čtení a naslouchání  

- Tvůrčí psaní  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s 

literárním textem podle 

pokynů učitele a podle svých 

schopností  

- vymyslí závěr jednoduchého 
příběhu  

- zaznamená klíčová místa 

jednoduchého literárního textu 

formou obrázku  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

  

  

  

Ročník: 3.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše 

správně: i/y po tvrdých a 

měkkých souhláskách i po 

obojetných souhláskách ve 

vyjmenovaných slovech; dě, tě, 

ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – 

mimo morfologický šev; velká 
písmena na začátku věty a v 
typických případech vlastních 
jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování  
ČJL-3-2-08p píše velká písmena 

- správně píše vlastní jména 

vybraných států, ulic, 

zeměpisných názvů 

- Pravopis: vyjmenovaná slova, 

velká písmena 
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na začátku věty a ve vlastních 

jménech 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní 

druhy v základním tvaru  

- rozezná slovo ohebné a slovo 
neohebné, v základním tvaru 
rozliší všechny ohebné slovní 
druhy  

- určuje mluvnické kategorie u 

podstatných jmen a sloves  

- Tvarosloví: slova ohebná a 
neohebná, slovní druhy  

- Podstatná jména, slovesa  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
M: Číslo a početní operace  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-2-06 spojuje věty do 

jednodušších souvětí vhodnými 

spojkami a jinými spojovacími 

výrazy  

- spojuje krátké věty do souvětí 
a užívá k tomu vhodné 
spojovací výrazy  

- obmění spojovací prostředky 

podle potřeby svého projevu 

nebo podle zadání učitele  

- Spojování vět  

- Spojovací prostředky: spojky, 

vztažná zájmena, příslovce  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním 

jednoduché texty   

- vyhledá informace v 
encyklopediích a slovnících pro 
děti  

- při čtení vhodně užívá 
nonverbální prostředky  

- reprodukuje obsah textu  

- doplní text o chybějící část, 

dovypráví jej, vymyslí název 

úryvku textu  

- Čtení s porozuměním, tvořivá 

práce s textem  

Průřezové téma  
 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (různé 

typy sdělení, jejich rozlišování)  

Přesahy, komentář  
M: Číslo a početní operace.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-1-02 porozumí písemným  

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

přiměřené složitosti  

 

- aktivně se podílí na 
sestavování jednoduchých 
pravidel a pokynů pro různé  
situace ve škole  

- Naslouchání a čtení s 

porozuměním  

Průřezové téma  
 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sociální rozvoj – Komunikace (komunikace v 

různých situacích)  

Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-1-03 respektuje základní  - dodržuje vhodnou vzdálenost  - Mluvený projev: dialog,  

 

komunikační pravidla v 

rozhovoru  

k partnerovi, udržuje s ním 
oční kontakt  

- rozhovor bezdůvodně 

nepřerušuje nebo požádá o 

přerušení a uvede důvod  

verbální a nonverbální 

prostředky komunikace  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální 

i nonverbální prostředky řeči v 

běžných školních i 

mimoškolních situacích ČJL-3-1-

06p dbá na správnou 

výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání  

- naslouchá mluvenému projevu 
spolužáka a uvědomuje si jeho 
nonverbální prostředky  

- odhalí výraznější chyby v 

mluveném projevu, upozorní 

na ně a pomůže s jejich 

opravováním  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
AJ: Pravidla komunikace.  
M: Číslo a početní operace.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-1-07 na základě vlastních 

zážitků tvoří krátký mluvený 

projev  

- v jednoduchém projevu dbá na 
to, aby byl gramaticky a věcně 
správný  

- opraví chyby v samostatném 

vypravování spolužáka  

- Mluvený projev: kultivace 

mluveného projevu žáka  

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA– Tvorba mediálního sdělení (tvorba vhodných sdělení pro školní 

média)  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-1-10 píše věcně i 
formálně správně jednoduchá 
sdělení  
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje 

krátké věty  

- sestaví osnovu a podle ní píše 
krátké texty  

- v písemném projevu užívá 

vhodně jazykové prostředky, 

grafické symboly a interpunkci 

a při tom aplikuje znalosti 

osvojené v jazykové výchově  

- Psaný projev: vypravování, 
popis, inzerát, pozdrav, dopis, 
základy elektronické 
komunikace (sms, e-mail, 
chat), grafické symboly  

- Rozvoj slovní zásoby  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity 
z přečteného textu  
ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký 

text podle otázek a ilustrací 

ČJL-3-3-02p  při poslechu 

pohádek a krátkých příběhů 

udržuje pozornost  

- ústně i písemně vyjadřuje své 

pocity z přečteného textu  

- Zážitkové čtení a naslouchání  

- Reprodukce literárního textu  
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Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s 

literárním textem podle 

pokynů učitele a podle svých 

schopností 

- podle svých schopností ztvární 

obsah textu jednoduchými 

obrázky, jednoduchým 

komiksem, dramatizací či 

hudebním doprovodem 

Tvořivé činnosti s literárním 

textem 

Průřezové téma  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA –Lidské vztahy (předsudky a stereotypy) 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování 

v próze a ve verších, odlišuje 

pohádku od ostatních 

vyprávění  

- rozliší poezii a prózu  

- pozná a charakterizuje 
pohádku, příběh s dětským a 
zvířecím hrdinou, bajku  

- uvede nejznámější autory a 

ilustrátory knih pro děti  

- Literární pojmy: verš, rým, 
pohádka, próza, poezie, bajka  

- Dětská literatura  

Průřezové téma  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

(kořeny a zdroje evropské civilizace)  

Přesahy, komentář  

  

 

Ročník: 4.  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

  

  

- vyhledá a vhodně použije 

slova stejného nebo 

podobného významu  

- Význam slova: synonyma, 

vícevýznamová slova  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
M: Číslo a početní operace  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově 

kořen, část příponovou, 

předponovou a koncovku  

- v jednoduchých případech 
rozliší kořen slova, část  
předponovou a příponovou  

- podle instrukcí učitele graficky 
zaznamená stavbu slova  

- rozpozná a správně napíše 
předponu a předložku, zvládá  
jejich pravopis  

  

- Stavba slova: kořen, 

předpona a část příponová  

Průřezové téma  

  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy 
plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky 
správných tvarech ve svém 
mluveném projevu  
ČJL-5-2-03p pozná podstatná 

jména a slovesa  

- vyhledá v neznámém textu 
plnovýznamová slova a určí 
jejich slovní druh  

- ohebné slovní druhy užívá ve 

správném tvaru  

- Tvarosloví: slovní druhy 

plnovýznamových slov, 

spisovné a nespisovné tvary 

jmen, zájmen a sloves  

 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář  

 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova 

spisovná a jejich nespisovné 

tvary 

- vhodně užívá koncovky 
spisovné a nespisovné s  
ohledem na komunikační 
situaci  

- určí nespisovné tvary u českých 
slov  

- označí různé komunikační 

situace, při nichž je vhodné 

užívat spisovných tvarů slov 

 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář  
M: Číslo a početní operace  
AJ: Slovní druhy 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-2-05 vyhledává základní 

skladební dvojici a v neúplné 

základní skladební dvojici 

označuje základ věty  

- ve dvojčlenné větě vyhledá 
základní skladební dvojici  

- ve větách s nevyjádřeným 

podmětem tvoří základní 

skladební dvojici za pomoci 

příslušných osobních zájmen  

- Skladba: základní větné členy, 
nevyjádřený podmět, souvětí 
souřadné a podřadné  

- Spojovací výrazy  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-2-07 užívá vhodných 

spojovacích výrazů, podle 

potřeby projevu je obměňuje  

- ve svém projevu užívá 

vhodných spojovacích výrazů 

a obměňuje je dle pokynů 

učitele  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve 
slovech po obojetných 
souhláskách  
ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, 
měkké a obojetné souhlásky a 
ovládá pravopis měkkých a 
tvrdých slabik  
ČJL-5-2-08p určuje samohlásky a 
souhlásky   
ČJL-5-2-08p seřadí slova podle 
abecedy   
ČJL-5-2-08p   správně vyslovuje 
a píše slova se skupinami 
hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě  
ČJL-5-2-08p  správně vyslovuje 

a píše znělé a neznělé souhlásky  

- píše správně i/y ve 

vyjmenovaných slovech a 

slovech s nimi příbuzných  

- Pravopis lexikální  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
M: Číslo a početní operace  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním 

přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas  

- sdílí s ostatními čtenáři své 

pochopení textu a své prožitky  

- Čtení a naslouchání s 
porozuměním a věcné čtení  
- Osnova textu  

- Výpisky  

- Vypravování  

- Popis  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné 

a okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, 

podstatné informace 

zaznamenává  

- v krátkém odstavci nalezne 
klíčová slova a obsahové jádro 
sdělení, svůj výběr zdůvodní  

- vypíše z textu požadované 
informace;  

- vyhledá v textu informace,  

 

 které jej zaujmou nebo o 

nichž se chce více dozvědět  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či 

neúplnost jednoduchého 

sdělení  

- doplní neúplný text  

- sestaví souvislé vypravování a 

popis (podle pravidel časové a 

příčinné souvislosti)  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah 

přiměřeně složitého sdělení a 

zapamatuje si z něj podstatná 

fakta  

- reprodukuje obsah slyšeného 
projevu, vybere z něj 
podstatné informace a 
zapamatuje si je  

- zaznamená si data a 

informace, s nimiž chce v 

budoucnosti dále pracovat  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

61  

  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání  
(cvičení vnímání, pozornosti a soustředění)  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení (hledání rozdílu mezi 
informativním a zábavným sdělením)  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita (vyprávění o setkání s projevy odlišných 

kultur – podle osobních zkušeností nebo četby)  

Přesahy, komentář  
M: Číslo a početní operace  
M: Netradiční aplikační úlohy a problémy  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-1-05 vede správně 
dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku 
ČJL-5-1-05p vypráví vlastní 
zážitky, jednoduchý příběh 
podle přečtené předlohy nebo 
ilustrací a domluví se v běžných 
situacích   
ČJL-5-1-05p  má 

odpovídající slovní zásobu k 

souvislému vyjadřování  

- dodržuje pravidla komunikace 
v různých prostředích a 
pravidla bezpečnosti na 
internetu  

- vhodně se zapojí do 

rozhovoru, udržuje a ukončí jej  

- Mluvená komunikace: 

nonverbální prostředky, 

dialog, spisovná výslovnost - 

Elektronická komunikace: 

chat, sociální sítě, telefon  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou 

a nespisovnou výslovnost a 

vhodně ji užívá podle 

komunikační situace  

- postihne významné rozdíly 
mezi spisovnou a nespisovnou 
výslovností  

- rozhodne, zda je ukázka textu 

vhodná pro určitou situaci (s 

ohledem na spisovnost 

projevu)  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-5-1-07 volí náležitou 

intonaci, přízvuk, pauzy a 

tempo podle svého 

komunikačního záměru ČJL-5-

1-07p  v mluveném projevu 

volí správnou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo řeči  

- dle komunikačního záměru 
vědomě moduluje a intonuje 
promluvu, užívá vhodně 
tempa a pauz řeči  

- promluvu upraví podle 

změněného záměru  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sociální rozvoj – Komunikace (pravidla 

komunikace s ohledem na prostředí a adresáta)  

Přesahy, komentář  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČJL-5-1-09 píše správně po 
stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 
ČJL-5-1-09p  popíše jednoduché 
předměty, činnosti a děje ČJL-5-
1-09p  opisuje a přepisuje  
jednoduché texty  

ČJL-5-1-09p  píše správně a 
přehledně jednoduchá sdělení 
ČJL-5-1-09p  píše čitelně a 
úpravně, dodržuje mezery mezi 
slovy  
ČJL-5-1-09p  ovládá hůlkové 
písmo  
ČJL-5-1-09p tvoří otázky a 

odpovídá na ně  

- správně aplikuje pravopisné a 
gramatické jevy v 
jednoduchých písemných 
projevech  

- dodržuje kompoziční a jiné 
požadavky spojené s 
vypravováním a popisem  

- vyplní správně jednoduché 

formuláře v tištěné i 

elektronické podobě  

- Písemný projev: dopis, 

blahopřání, vzkaz, zpráva, 

oznámení, inzerát, dotazník  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, praktická etika  
(dodržování společenských norem a pravidel slušnosti v písemném projevu)  

Přesahy, komentář  
M: Číslo a početní operace  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu 

vyprávění a na jejím základě 

vytváří krátký mluvený nebo 

písemný projev s dodržením 

časové posloupnosti ČJL-5-1-

10p vypráví vlastní zážitky, 

jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo ilustrací 

a domluví se v běžných situacích   

- sestaví osnovu vypravování, 
než začne psát souvislý text  

- tvoří nadpisy, člení text na 
odstavce  

- v souvislém textu zachovává 
časovou a příčinnou  
souvislost  

- podle osnovy vypráví krátký 
příběh, užívá vhodný jazyk  

- popíše svůj pokoj, členy rodiny, 

jednoduchý pracovní postup  

- Vypravování - 

Popis  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-1-06 rozpoznává 

manipulativní komunikaci v 

reklamě  

- za pomoci učitele rozpoznává v 

mediálních produktech 

(zejména v reklamě) některé 

manipulativní záměry a 

techniky a diskutuje o nich  

- Věcné naslouchání a čtení  

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Vnímání autora mediálních sdělení (postoje a názory autora 

mediálního sdělení)  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy 

z četby a zaznamenává je ČJL-

5-3-01p dramatizuje 

jednoduchý příběh ČJL-5-3-01p 

vypráví děj zhlédnutého 

filmového nebo divadelního 

představení podle  

- sdělí své dojmy z přečteného 
literárního textu, argumentuje 
s oporou jeho konkrétní části  

- své dojmy vyjádří písemně i 
ústně  

- označí v krátkém odstavci  

- Zážitkové čtení  

- Interpretace literárního díla  

daných otázek  literárního textu nejdůležitější 
část, svůj výběr zdůvodní  

- vypíše z textu informace dle 
zadání učitele  

- vypíše z textu informace, které 

jej zaujmou, formuluje otázky 

vyplývající z textu  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje 
text podle svých schopností,  
tvoří vlastní literární text na 
dané téma  
ČJL-5-3-02p dramatizuje 
jednoduchý příběh ČJL-5-3-02p 
vypráví děj zhlédnutého 
filmového nebo divadelního 
představení podle daných 
otázek  
ČJL-5-3-02p čte krátké texty s 

porozuměním a reprodukuje je 

podle jednoduché osnovy ČJL-5-

3-02p určí v přečteném textu 

hlavní postavy a jejich vlastnosti  

- přednáší a volně reprodukuje 
text  

- tvoří vlastní text na dané či 

vlastní téma  

- Tvořivé činnosti s literárním 

textem  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy 

uměleckých a neuměleckých 

textů  

- rozliší poezii, prózu, drama  

- odliší umělecký text od 

neuměleckého  

- Literární pojmy: druhy a žánry, 

literatura neumělecká  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  
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Ročník: 5.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-2-01 porovnává významy 

slov, zvláště slova stejného 

nebo podobného významu a 

slova vícevýznamová  

- najde v textu větu, která 

obsahuje slovo 

vícevýznamové  

- Význam slov: slovo 

vícevýznamové  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově 

kořen, část příponovou, 

předponovou a koncovku  

- určí v běžných a jednoduchých 
slovech kořen, předponu a část 
příponovou a koncovku  

- uvede slova příbuzná k českým 
slovům  

- uvede příklady slov 

odvozených stejnou příponou 

či předponou  

- Slovotvorba: odvozování slov, 
slovotvorný základ  

- Stavba slova: kořen slova, 

příbuznost slov  

 

 - graficky označí ve slovech 

kořen, slovotvorný základ, 

předponu a příponovou část  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

jména a slovesa  

- určí pád, číslo, vzor a rod 
podstatných jmen  

- určí mluvnické kategorie 
slovesa – osobu, číslo,  
způsob, čas  

- vyhledá složené tvary slovesa  

- určí druh a vzor přídavných 
jmen  

- píše správně koncovky 

podstatných jmen a 

přídavných jmen měkkých a 

tvrdých  

- Tvarosloví: vzory podstatných 
jmen, přídavných jmen 
tvrdých a měkkých, způsob 
slovesa, složené slovesné 
tvary v činném rodu  

- Pravopis morfologický  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
M: Číslo a početní operace.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-2-05 vyhledává základní 

skladební dvojici a v neúplné 

základní skladební dvojici 

označuje základ věty  

- označí základ podmětu a 
základ přísudku dvojčlenné 
věty  

- na nevyjádřený podmět odkáže 

odpovídajícím osobním 

zájmenem  

-  

- Skladba: základní větné členy, 

větný základ, podmět 

vyjádřený a nevyjádřený  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
Rozšiřující učivo:  
- valence – větný vzorec (minimální věta)  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-2-06 odlišuje větu 

jednoduchou a souvětí, vhodně 

změní větu jednoduchou v 

souvětí ČJL-5-2-06p dodržuje 

pořádek slov ve větě, pozná a 

určí druhy vět podle postoje 

mluvčího  

- pozná souvětí  

- spojí věty, oddělí věty v souvětí 

čárkou nebo vhodným 

spojovacím výrazem  

- Skladba: věta jednoduchá a 

souvětí  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-2-07 užívá vhodných 

spojovacích výrazů, podle 

potřeby projevu je obměňuje  

- upraví spojení vět v souvětí dle 

zadání, užije správný 

spojovací výraz  

- Skladba: věta jednoduchá a 

souvětí  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-2-09 zvládá základní 

příklady syntaktického 

pravopisu  

- píše správně i/y v koncovkách 

příčestí minulého (činného) ve 

shodě přísudku s podmětem v 

základních případech  

- Pravopis syntaktický  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním 

přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas  

- vymyslí název úryvku textu  

- rozhodne, zda je možno 
dozvědět se z textu danou 
informaci  

- z přečteného textu vyvozuje  

- Čtení s porozuměním  

 

 závěry  

- sdílí s ostatními čtenáři své 

pochopení textu a své prožitky  

 

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (různé typy 

sdělení, jejich rozlišování a funkce)  

Přesahy, komentář  
M: Číslo a početní operace.  
      Rozšiřující učivo:   
- autorský záměr  
- diskuse o porozumění textu  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné 

a okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, 

podstatné informace 

zaznamenává  

- rozhodne, které informace v 
textu jsou nepodstatné pro 
jeho smysl  

- porovná informace ze dvou 

zdrojů  

- Poznámky a výpisky  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
M: Netradiční aplikační úlohy a problémy.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či 

neúplnost jednoduchého 

sdělení  

- doplní neúplné sdělení  

- opraví neúplné sdělení jiného 
žáka  

- zeptá se na podrobnosti 

slyšeného projevu  

- Celistvost a soudržnost textu  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou 

a nespisovnou výslovnost a 

vhodně ji užívá podle 

komunikační situace  

- najde ukázku nespisovných 
jazykových prostředků v 
literárním textu, diskutuje o 
vhodnosti jejich užití a o 
důvodu autora, proč tyto 
prostředky užil  

- rozpozná vhodnost použití 
spisovné či nespisovné 
výslovnosti dle situace  

- vhodně užívá spisovnou a 

nespisovnou výslovnost dle 

komunikační situace  

- Literární dialog: přímá řeč, 

věty uvozovací, běžná 

komunikace  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
Rozšiřující učivo:  
- komunikace žáka s použitím ICT  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-1-09 píše správně po 
stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 
ČJL-5-1-09p  popíše jednoduché 
předměty, činnosti a děje ČJL-5-
1-09p  opisuje a přepisuje  
jednoduché texty  

ČJL-5-1-09p  píše správně a 
přehledně jednoduchá sdělení 
ČJL-5-1-09p  píše čitelně a 
úpravně, dodržuje vzdálenosti 
mezer mezi slovy  
ČJL-5-1-09p  ovládá hůlkové  

- správně aplikuje osvojené 

gramatické a stylistické 

vědomosti a dovednosti při 

tvorbě vlastního textu  

- Slohové útvary: vypravování, 

popis děje, popis pracovního 

postupu, inzerát, zpráva, 

oznámení, pozvánka, vzkaz  

 

písmo  

ČJL-5-1-09p tvoří otázky a 

odpovídá na ně  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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ČJL-5-1-10 sestaví osnovu 

vyprávění a na jejím základě 

vytváří krátký mluvený nebo 

písemný projev s dodržením 

časové posloupnosti ČJL-5-1-

10p vypráví vlastní zážitky, 

jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo ilustrací 

a domluví se v běžných 

situacích   

- zdůvodní význam osnovy  

- na základě osnovy vypráví 

příběh nebo popisu je postup 

práce  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
AJ: Osnova.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje 
text podle svých schopností,  
tvoří vlastní literární text na 
dané téma  
ČJL-5-3-02p dramatizuje 
jednoduchý příběh ČJL-5-3-02p 
vypráví děj zhlédnutého 
filmového nebo divadelního 
představení podle daných 
otázek  
ČJL-5-3-02p čte krátké texty s 

porozuměním a reprodukuje je 

podle jednoduché osnovy ČJL-5-

3-02p určí v přečteném textu 

hlavní postavy a jejich vlastnosti  

- napíše pohádku, povídku, 
bajku, dotvoří ji obrázky  

- ohodnotí vlastní text a 

diskutuje o něm  

- Tvořivé činnosti s literárním 

textem  

Průřezové téma  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět 

nás zajímá (zvyky a tradice národů)  

Přesahy, komentář  
Rozšiřující učivo:  
- úvod do kritického čtení  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy 

uměleckých a neuměleckých 

textů  

- odliší jednoduché literární, 

publicistické a populárně 

naučné texty a svou 

klasifikaci zdůvodní  

- Základní literární pojmy:  

literatura umělecká a věcná  

- Literární žánry: pohádka, 
povídka, bajka, lyrická báseň  

- Slohové útvary: pohádka, 
povídka, bajka, lyrická báseň - 
Populárně naučné texty:  
encyklopedie, slovník  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

ČJL-5-3-04 při jednoduchém 
rozboru literárních textů 
používá elementární literární 
pojmy  
ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a  

verše  

ČJL-5-3-04p   rozlišuje 

pohádkové prostředí od 

reálného  

- charakterizuje základní žánry 
literatury pro děti  

- pozná v textu zvláštní či 
zvláštně užité jazykové 
prostředky jazyka, za pomoci 
učitele vysvětlí, proč je autor 
užil, popíše, jak na něj působí  

- uvažuje o funkci verše, rýmu a 

rytmu poezie v konkrétním  
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 ČJL-5-3-04p   ovládá tiché čtení 

a orientuje se ve čteném textu  

textu  

- popíše svými slovy kompozici 

povídky  

 

Průřezové téma  
 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

(kořeny a zdroje evropské civilizace); Objevujeme Evropu a svět (poznávání života a zájmů 

dětí v různých zemích světa)  

Přesahy, komentář  
Rozšiřující učivo:  
- beseda o knihách a četbě  

  

 

Ročník: 6.  

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA    

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-01  

Čte nahlas plynule a foneticky 

správně texty přiměřeného 

rozsahu  

  - spisovně vyslovuje česká a 
běžně užívaná cizí slova  

  

 Zvuková stránka jazyka, 
spisovná a nespisovná 
výslovnost  
- hláskosloví  

- spisovná výslovnost  

- slovní přízvuk  

- zvuková stránka věty  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  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  

 - zaznamená stavbu slova, 

označí předponu, kořen, příponu 

a koncovku  

 Stavba slova, funkční morfémy  
- slovotvorný základ, předpona, 
přípona  
- slova příbuzná  

- stavba slova  

- střídání hlásek pří odvozování  

- skupiny hlásek pří odvozování  

- zdvojené souhlásky  

- skupiny bě-bje, vě-vje, měmně  
- předpony s-/z- , se-/ze- , vz  

- předložky s, z  

- i/y po obojetných souhláskách  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČJL-9-2-03  

Samostatně pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a s 
dalšími slovníky a příručkami 
ČJL-9-2-03p orientuje se v  
Pravidlech českého pravopisu  

- seznámí se základními 

jazykovými příručkami - 

samostatně a efektivně pracuje 

s jazykovými příručkami  

Tištěné a elektronické jazykové 

příručky  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-04  - určí druhy všech slov v  Tvarosloví: základní  

 

Správně třídí slovní druhy, 
tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci ČJL-9-2-
04p pozná a určí slovní druhy; 
skloňuje podstatná jména a 
přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa ČJL-9-
2-04p rozlišuje spisovný a 
nespisovný jazyk  

  

souvislém textu  

- správně tvoří tvary 
méně obtížných zájmen a 
číslovek - určí druh a vzor 
přídavných  
jmen (tvrdá, měkká, 
přivlastňovací)  
- určí druh zájmen a 

číslovek - opraví výraznou 

tvaroslovnou chybu ve svém 

projevu a projevech 

spolužáků  

tvaroslovné kategorie Pravopis 
morfologický  
- druhy slov  

- podstatná jména, 
konkrétní, abstraktní, látková, 
hromadná, pomnožná, 
procvičování tvarů, pravopis 
podle vzorů, skloňování 
vlastních jmen obecných a 
místních - přídavná jména, 
druhy, skloňování příd. jm. 
tvrdých, měkkých, 
přivlastňovacích, stupňování  
- zájmena, druhy, 
skloňování zájmen já, ten, náš, 
on, ona, ono, můj, tvůj, svůj  
- číslovky, druhy, užívání 
a skloňování  
- slovesa, osoba, číslo, 

čas,  

způsob  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-06   

Rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě  
a v souvětí  

ČJL-9-2-06p rozezná větu 

jednoduchou od souvětí  

- určí slovesný a jmenný 
přísudek  
- vyhledá základní větné 

členy a zdůvodní shodu  

Skladba: přísudek  

Základní větné členy  

- shoda podmětu s přísudkem  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČJL-9-2-07  

V písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí ČJL-
9-2-07p správně píše slova s 
předponami a předložkami ČJL-
9-2-07p zná vyjmenovaná slova 
a ovládá jejich pravopis ČJL-9-
2-07p zná a zvládá pravopis 
podle shody přísudku s  
podmětem  

- píše správně i/y ve 

shodě  

přísudku s několikanásobným 
podmětem  
- seznámí se s 
rozvíjejícími větnými členy  
- orientuje se ve stavbě a 

postavení základních a 

rozvíjejících větných členů - 

odliší větu jednoduchou od 

souvětí  

Syntaktický pravopis  

Rozvíjející větné členy  

- předmět  

- příslovečné určení  

- přívlastek  

- věta jednoduchá a souvětí  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-1-08   

Využívá základy studijního 

čtení – vyhledá klíčová slova,  

- vyhledá v textu klíčová slova - 

podle klíčových slov napíše 

jednoduchý slohový útvar  

Základy studijního čtení  

Písemný projev  

  

 

formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu;  
samostatně připraví a s oporou  

o text přednese referát ČJL-9-1-

08p čte plynule s porozuměním; 

reprodukuje text  

odpovídající věku  

- vytvoří stručné poznámky, 

výpisky nebo výtah z textu - 

zhodnotí, co nového se 

dozvěděl studiem textu - 

přednese rozšířenou zprávu, 

doplní ji multimediálními prvky 

- vyhledává hlavní myšlenky 

textu  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-1-10  

Využívá poznatků o jazyce a 
stylu ke gramaticky i věcně 
správnému písemnému  
projevu a k tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu 
tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních 
zájmů  

 

- podle svých schopností 
a zadání učitele napíše 
gramaticky, kompozičně a 
věcně správně slohový útvar - 
při psaní textů v elektronické 
podobě dodržuje typografická 
pravidla  
 

Vlastní tvořivé psaní Slohové 
útvary:  
- krátké vypravování, popis 

předmětu, zpráva a oznámení, 

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

  

- vyvodí charakteristické 
rysy popisu  
- vytvoří logicky 
uspořádaný návod  
- rozliší zprávu a 
oznámení - podá informaci 
stručně a zřetelně  
- vhodně stylizuje dopis, 

používá kultivovaný písemný 

projev  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-1-04   

Dorozumívá se kultivovaně, 
výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci  ČJL-
9-1-04p komunikuje v běžných 
situacích, v komunikaci  
ve škole užívá spisovný jazyk  

  

- vyjadřuje se srozumitelně, 
věcně a jazykově správně - dbá 
na správnou stavbu textu - 
využívá vhodných jazykových  
prostředků k oživení   

Mluvený projev:   

- zásady kultivovaného projevu, 

nonverbální prostředky 

vypravování  

Průřezové téma  

  

  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-1-05   

Odlišuje spisovný a nespisovný  

- v mluveném a psaném projevu 

zohledňuje prostředí a adresáty  

Mluvený projev:   

- zásady kultivovaného projevu,  

 

projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu 
záměru  
ČJL-9-1-05p komunikuje v 

běžných situacích, v komunikaci 

ve škole užívá spisovný jazyk  

projevu   

- sestaví osnovu, dodrží časovou 

posloupnost  

nonverbální prostředky 

vypravování  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-1-06   

V mluveném projevu 
připraveném i  
improvizovaném vhodně užívá 

verbálních, nonverbálních i 

paralingválních prostředků řeči  

- při mluveném projevu užívá 
vhodně dynamiku (hlasitost), 
tempo, větný přízvuk a melodii, 
pauzy  
- mluvený projev doprovodí 

vhodnými gesty a mimikou  

Mluvený projev  

- (profesionální i spolužáků)  

Vypravování  
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Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-06  

Rozlišuje základní literární 

druhy a žánry, porovná je i 

jejich funkci, uvede jejich 

výrazné představitele ČJL-9-3-

06p rozezná základní literární 

druhy a žánry  

- uvede základní znaky 
poezie, prózy, rozpozná lyrický a 
epický text  
- uvede nejznámější 

autory knih pro děti a mládež na 

základě vlastní zkušenosti  

Základy literární teorie a 
historie  
Literární druhy a žánry:  - 

dobrodružná a humoristická 

literatura, moderní pohádka, 

bajka, nonsensová literatura, 

pověst, báje, ústní lidová 

slovesnost, balada - počátky 

interpretace literárních děl  

Průřezové téma  
4. MULTIKULRURNÍ VÝCHOVA - multikulturalita  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-01   

Uceleně reprodukuje přečtený 
text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního 
díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla ČJL-9-3-
01p orientuje se v literárním 
textu, hledá a  
pokouší se najít jeho hlavní 

myšlenku  

- reprodukuje a shrne 
literární text po tematické 
stránce - ukáže v textu 
odlišnosti literárního jazyka a 
jazyka (své) běžné komunikace  
- popíše jednoduše 

výstavbu básně a kompozici 

prozaického textu  

Základy literární teorie a 
historie  
Literární druhy a žánry:  - 

dobrodružná a humoristická 

literatura, moderní pohádka, 

bajka, nonsensová literatura, 

pověst, báje, ústní lidová 

slovesnost, balada - počátky 

interpretace literárních děl  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-03   

Formuluje ústně i písemně 

dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového 

představení a názory na  

- zformuluje správně a výstižně 

své dojmy z navštíveného 

divadelního či filmového 

představení  

Základy literární teorie a 
historie  
Literární druhy a žánry:  - 

dobrodružná a humoristická 

literatura, moderní pohádka,  

umělecké dílo  

ČJL-9-3-03p ústně formuluje 

dojmy z četby, divadelního nebo 

filmového představení  

 bajka, nonsensová literatura, 

pověst, báje, ústní lidová 

slovesnost, balada - počátky 

interpretace literárních děl  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČJL-9-3-09   

Vyhledává informace v různých 
typech katalogů, v knihovně i v 
dalších informačních zdrojích 
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat 
potřebné informace v oblasti 
literatury  
ČJL-9-3-09p má pozitivní vztah k 

literatuře  

- vyhledává informace z literární 

teorie a historie v tištěných a 

elektronických katalozích, 

encyklopediích a učebnici  

Studijní čtení  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

Ročník: 7.  

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA    

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-04  

Správně třídí slovní druhy, 
tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci ČJL-9-2-
04p pozná a určí slovní druhy; 
skloňuje podstatná jména a 
přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa ČJL-9-
2-04p rozlišuje spisovný a 
nespisovný jazyk  

  

- správně tvoří tvary  

obtížnějších zájmen a číslovek  

(jenž, dva, oba, tři apod.)  

- určí rod slovesa  

- vhodně užije druhy 

příslovcí v základní i stupňované 

podobě - rozliší příslovečnou 

spřežku a správně ji napíše  

Tvarosloví  

- odchylné tvary 

některých  

podstatných jmen označujících 
části těla  
- slovesné kategorie, 

rod - příslovce – místa, času, 

způsobu, míry, příčiny, 

stupňování, příslovečné 

spřežky  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-06   

Rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě  
a v souvětí  

ČJL-9-2-06p rozezná větu 

jednoduchou od souvětí  

- určí rozvíjející větné 

členy  

(včetně několikanásobných) - 
vyjádří větný člen vedlejší 
větou a obráceně  
- odliší větu dvoučlennou, 

jednočlennou a větný ekvivalent  

Skladba:   

-předmět, VV předmětná  

- příslovečné určení místa, času,  

VV místní a časová  

- příslovečné určení 
způsobu, míry, VV způsobová a 
měrová  
- příslovečné určení 

příčiny,  
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  účelu, podmínky, přípustky VV 
příčinná, účelová, 
podmínková, přípustková - 
přívlastek shodný, neshodný,  
postupně rozvíjející, 
několikanásobný,  
VV přívlastková  

- přívlastek těsný, volný  

- doplněk, VV doplňková  

- větné členy 

několikanásobné  - věty jedno- a 

dvojčlenné, větný ekvivalent  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-07  

V písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí ČJL-
9-2-07p správně píše slova s 
předponami a předložkami ČJL-
9-2-07p zná vyjmenovaná slova 
a ovládá jejich pravopis ČJL-9-
2-07p zná a zvládá  
pravopis podle shody přísudku s  

podmětem  

- správně píše: velká písmena (u 

neznámých slov/pojmenování 

rozhodne podle slovníku), 

hláskové skupiny se znělostní 

spodobou v českých slovech, 

čárku v souvětí podřadném  

Pravopis lexikální a syntaktický 
- psaní velkých písmen ve 
jménech vlastních  
- procvičování pravopisu i/y  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-1-01   

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

 ČJL-9-1-01p čte plynule s 

porozuměním; reprodukuje text 

- v písemném sdělení 
odliší s pomocí učitele a v 
diskusi se spolužáky fakta a 
názory/hodnocení autora  
- při čtení si klade otázky 
týkající se jeho vnímání textu - 
vyhledá odpovědi na své otázky 
v učebnici, v odborné literatuře 
nebo na internetu 
(encyklopedie, slovníky)  
využívá základy studijního čtení  

 

Kritické čtení a naslouchání 
(analýza a hodnocení textu a  
promluvy)  
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  - vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah  
z přečteného textu  

- vytvoří stručnou 
osnovu, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu  
- uspořádá informace v 

textu  

 

 

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA -  kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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  

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

   

  

- napíše podle svých schopností 

gramaticky, kompozičně a věcně 

správně komunikáty podle 

zadání učitele  

Slohové útvary:   

- vypravování, umělecký popis, 
popis děje a pracovního 
postupu, charakteristika osoby, 
životopis  

  

Průřezové téma  

1.OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - komunikace  

Přesahy, komentář  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČJL-9-3-06  

Rozlišuje základní literární 

druhy a žánry, porovná je i 

jejich funkci, uvede jejich 

výrazné představitele ČJL-9-3-

06p rozezná základní literární 

druhy a žánry  

- zařadí vybraná díla k 
literárnímu druhu a příslušnému 
žánru  
- uvede funkci textů 
daného žánru a srovná, zda text 
zařadil  
správně  

- na základě školní práce 

a vlastní četby uvede významné 

představitele probíraných 

literárních žánrů a regionální 

literatury  

Literární druhy a žánry:   

sci-fi, epos, legenda, romance 
Regionální literatura (pověsti, 
pohádky)  
Základy literární teorie (lyrika, 
epika, metafora, personifikace, 
přirovnání, zvukomalba, balada, 
romance) a historie (básníci 19. 
st.)  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-01   

Uceleně reprodukuje přečtený 

text, jednoduše popisuje 

strukturu a jazyk literárního 

díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla ČJL-9-3-

01p orientuje se v  

- interpretuje smysl (funkci) díla  

  

Interpretace literárního díla 

Humorná a dobrodružná 

literatura  

literárním textu, hledá a  

pokouší se najít jeho hlavní 

myšlenku  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-03   

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

dojmy z četby, divadelního nebo 

filmového představení  

 

- formuluje dojmy z představení 

v divadle či kině  

Drama  

Humorná a dobrodružná 

literatura  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
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Ročník: 8.  

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA    

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-08   

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí  

a obecnou češtinu a zdůvodní  

jejich užití  

- uvede základní útvary 
národního jazyka  
- uvede a zdůvodní 

rozlišení národní jazyk – 

mateřský jazyk - přiřadí 

vybrané evropské jazyky do 

příslušných skupin pomocí 

běžných informačních zdrojů 

(učebnice, ICT) - na příkladech 

uvede, kdy je možno užít 

spisovný jazyk, obecnou 

češtinu, nářečí, příklady 

zdůvodní  

Obecná jazykověda:   

- útvary národního jazyka 

(spisovný jazyk, obecná čeština, 

nářečí), příbuznost jazyků  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-04  

Správně třídí slovní druhy, 
tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci ČJL-9-2-
04p pozná a určí slovní druhy; 
skloňuje podstatná jména a 
přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa ČJL-9-
2-04p rozlišuje spisovný a 
nespisovný jazyk  

  

- uvede rozdíl ve 
skloňování podstatných jmen 
přejatých, vytvoří jejich správné 
tvary - přídavná jména (tvoří 
správné tvary přídavných jmen 
přivlastňovacích pro označení 
rodin)  
- správně tvoří tvary 
obtížnějších zájmen a číslovek 
(týž, tentýž, dva, oba, tři apod.)  
- určí vid slovesa  

-rozpozná typické příklady  

Ohebné slovní druhy  

Neohebné slovní druhy  

 

 vlastních a nevlastních 
předložek  
- rozliší spojky souřadicí a 

podřadicí a správně jich užívá 

při tvorbě vět a souvětí   

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

78  

  

ČJL-9-2-06   

Rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě  
a v souvětí  

ČJL-9-2-06p rozezná větu 

jednoduchou od souvětí  

- odliší větu dvoučlennou, 
jednočlennou a větný ekvivalent 
- určí druh podmětu – vyjádřený 
slovem, vyjádřený větou, 
nevyjádřený, všeobecný  
- určí druh přísudku – 
slovesný, slovesně-jmenný, 
vyjádřený větou  
- určí příslovečná určení - 
rozhodne, zda je rozvitý 
přívlastek připojen k členu 
řídícímu pevně, nebo volně - 
pozná přívlastek postupně 
rozvíjející  
- rozliší souvětí souřadné 
a podřadné  
- určí poměr mezi 

souřadně spojenými větnými 

členy a větami  

Skladba:  věta, větný 

ekvivalent, větné členy, 

druhy souvětí  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-07  

V písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí ČJL-
9-2-07p správně píše slova s 
předponami a předložkami ČJL-
9-2-07p zná vyjmenovaná slova 
a ovládá jejich pravopis ČJL-9-
2-07p zná a zvládá  
pravopis podle shody přísudku s  

podmětem  

- píše správně interpunkci v 

souvětí a větě jednoduché - 

aplikuje znalosti o přívlastku 

postupně rozvíjejícím a 

rozvitých větných členech  

Syntaktický pravopis  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-02  

Rozlišuje a příklady v textu 

dokládá nejdůležitější způsoby 

obohacování slovní zásoby a 

zásady tvoření českých slov, 

rozpoznává přenesená  

- uvede způsoby 

obohacování  

slovní zásoby  

- uvede příklad slova 

zkratkového, přejatého, 

složeného a víceslovného 

pojmenování  

Nauka o slovní zásobě: 

obohacování slovní zásoby 

víceslovná pojmenování tvorba 

slov  
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pojmenování, zvláště ve 

frazémech  

- u známých slov uvede, jak 
vznikla, u neznámých určí 
jejich původ podle slovníku - 
nevhodně užitá přejatá 
slova nahradí českými 
ekvivalenty   

  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-1-01   

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

01p čte plynule s porozuměním; 

reprodukuje text  

- ve čteném a slyšeném 
jazykovém projevu odliší fakta 
od názorů a hodnocení  
- pro ověření využije 

adekvátní odbornou literaturu a 

internet  

Kritické čtení a naslouchání 
Mluvený projev připravený a 
nepřipravený  
- výklad, výtah, výpisky  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-1-02   

Rozlišuje subjektivní a 

objektivní sdělení a 

komunikační záměr partnera v 

hovoru  

- ve čteném a slyšeném 
jazykovém projevu odliší fakta 
od názorů a hodnocení  
- pro ověření využije 

adekvátní odbornou literaturu a 

internet  

Písemný projev Slohové 
útvary:  líčení, úvaha, 
charakteristika literární 
postavy  

  

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - tvorba mediálního sdělení  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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  
ČJL-9-1-10p dokáže napsat 
běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní 
životopis a napíše žádost; 
popíše děje, jevy, osoby, 
pracovní postup; vypráví podle 
předem připravené osnovy; s 

- napíše gramaticky, 
kompozičně a věcně správně 
komunikáty podle zadání  
učitele  

 

Písemný projev Slohové 
útvary:  líčení, úvaha, 
charakteristika literární 
postavy  
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vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka 
písemně zpracuje zadané téma 
 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-01     

Uceleně reprodukuje přečtený 
text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního 
díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla ČJL-9-3-
01p orientuje se v literárním 
textu, hledá a  
pokouší se najít jeho hlavní 

myšlenku  

- interpretuje stručně 
smysl přečteného díla v 
kontextu doby, v níž vzniklo, 
charakterů postav, výstavby 
děje (syžetu) a užitého jazyka  
- v literárním textu 

nalezne neobvyklé nebo 

neobvykle užité jazykové 

prostředky (příznačné pro 

umělecký styl) a s pomocí 

učitele, odborné literatury a ve 

skupinové práci je zařadí - 

popíše kompozici vybraného 

dramatického textu  

Literární teorie  

Literární interpretace  

Literární historie  

Drama  

Ústní lidová slovesnost  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-03   

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

dojmy z četby, divadelního nebo 

filmového představení  

- napíše jednoduché zhodnocení 

četby, návštěvy kulturní akce, a 

to v kontextu doby, v níž dílo 

vzniklo, z hlediska charakterů 

postav, výstavby děje (syžetu) a 

užitého jazyka  

Literární teorie  

Literární interpretace  

Literární historie  

Drama  

Ústní lidová slovesnost  

Průřezové téma  

  

  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČJL-9-3-07   

Uvádí základní literární směry a 
jejich významné  
představitele v české a světové 

literatuře  

- na základě četby 
charakteristických ukázek 
stručně představí výrazné 
autory vybraných uměleckých 
epoch a žánrů v české a 
světové literatuře  
- v dramatickém textu 

označí a pojmenuje jeho 

základní znaky - odliší tragédii 

a komedii - představí významné 

autory literatury pro mládež 

podle vlastního výběru  

Literární teorie  

Literární interpretace  

Literární historie  

Drama  

Ústní lidová slovesnost  

Literatura pro mládež  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-08   

Porovnává různá ztvárnění 

téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém 

zpracování  

- porovná ztvárnění literatury  

pro televizi, film, divadlo a v 

hudbě  

Adaptace literárních děl  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

Ročník: 9.  

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-08   

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí  

a obecnou češtinu a zdůvodní  

jejich užití  

- zařadí slovo do 
odpovídající funkční vrstvy 
jazyka s pomocí slovníku  
- s pomocí slovníku a 

mluvnických příruček nalezne v 

textu jazykové prostředky, 

jejichž funkce se změnila  

Obecná jazykověda:  vývoj 

jazyka, útvary/poloútvary 

národního jazyka: nářečí, 

slang, profesionalismus, argot 

Jazyková norma a kodifikace: 

výrazové prostředky hovorové, 

spisovné, archaické  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  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  

- správně přechyluje slova - 
popíše význam přeneseného 
pojmenování, uvede 
charakteristické příklady  

frazému  

- v textu vyhledá ustálené rčení 

a uvede jeho význam  

Tvorba slov  

Význam slov: přenesená 

pojmenování (zejména 

metafora, metonymie), 

frazeologie  
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Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-07  

V písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí  
ČJL-9-2-07p správně píše slova s 
předponami a předložkami  
ČJL-9-2-07p zná vyjmenovaná 
slova a ovládá jejich pravopis 
ČJL-9-2-07p zná a zvládá  
pravopis podle shody přísudku s  

podmětem  

- správně píše slova 
přejatá - správně užívá 
interpunkci ve větě 
jednoduché   
- aplikuje pravidla 
týkající se vsuvky, rozvitého 
větného členu volně nebo 
těsně připojeného, přístavku, 
oslovení, citoslovce a 
samostatného větného členu; 
správně užívá interpunkci v 
souvětí  

  

Pravopis lexikální a syntaktický  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-04  

Správně třídí slovní druhy, 

tvoří spisovné tvary slov a 

vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci  

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní 

druhy; skloňuje podstatná 

jména a přídavná jména; pozná 

osobní zájmena; časuje slovesa  

- správně utvoří tvar podle 
zadaných tvaroslovných  
kategorií  

- správně užívá slova 

přejatá a  

jejich tvary  

-správně užívá všech 

neohebných slov, včetně částic  

Tvarosloví:  tvaroslovné 

kategorie, neohebná 

slova  

 

ČJL-9-2-04p rozlišuje spisovný a 

nespisovný jazyk  

  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-06   

Rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě  
a v souvětí  

ČJL-9-2-06p rozezná větu 

jednoduchou od souvětí  

- graficky zaznamená 
syntaktické vztahy ve větě a 
souvětí  
- dodržuje pravidla pro 

vazbu syntaktických jednotek a 

slovosled  

Skladba:   

věta jednoduchá a souvětí  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-2-05   

Využívá znalostí o jazykové 
normě při tvorbě vhodných 

- správně aplikuje znalosti 

jazykové normy ve svých 

písemných i mluvených 

Jazyková norma a kodifikace  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

83  

  

jazykových projevů podle 
komunikační situace  
ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a 

nespisovný jazyk  

projevech  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA    

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-1-02   

Rozlišuje subjektivní a 

objektivní sdělení a 

komunikační záměr partnera v 

hovoru  

- s pomocí učitele a v diskusi 
skupiny rozliší subjektivní a 
objektivní sdělení v textu - 
rozpozná komunikační 
záměr autora (v běžné 
komunikac  i v komunikaci v 
elektronické podobě  

 

Kritické čtení a naslouchání 
(analýza a hodnocení textu a  
promluvy)  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-1-07 zapojuje se do 

diskuse, řídí ji a využívá zásad 

komunikace a pravidel dialogu  

vytvoří a osvojí si pravidla  

vedení diskuse  

- zapojuje se aktivně do diskuse 

- dodržuje net-etiketu sociálních 

sítí a internetových diskusí  

Komunikační žánry: diskuse, 

dialog  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

ČJL-9-1-09p dokáže napsat 

běžné písemnosti; podle  

- správně a přehledně 
rozvíjí myšlenku s ohledem na 
účel textu  
- správně propojuje text 
prostředky nadvětného 
spojování  
- uspořádá úryvky tak, 

aby sestavený text dával smysl a  

Písemný projev  

Nadvětné spojování  

 

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

aby byla dodržena textová 

návaznost  
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Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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  

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

- napíše gramaticky, 
kompozičně a věcně správně 
komunikáty podle zadání  
učitele  

Písemný projev:  popis, 

formální dopis, životopis, 

tiskopiy, úvaha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-1-03   

Rozpoznává manipulativní 

komunikaci v masmédiích a 

zaujímá k ní kritický postoj  

- čte kriticky mediální 
sdělení, rozumí grafickým 
záznamům dat  
- s pomocí učitele 

identifikuje účel užitých 

grafických znázornění v textu, 

popíše možný záměr autora  

Kritické čtení   

Prožitkové čtení  

 Publicistické útvary   

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA -vnímání a vliv médií ve společnosti, stavba mediálního sdělení  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

ČJL-9-1-05   

Odlišuje spisovný a nespisovný 
projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu 
záměru  
ČJL-9-1-05p komunikuje v 

běžných situacích, v komunikaci 

ve škole užívá spisovný jazyk  

- užívá jazykové prostředky v 
souladu s jazykovou normou a 
vhodně vzhledem k situaci, 
adresátovi a komunikačnímu 
záměru  

  

Mluvený projev:   

kultivace projevu žáka  
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Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA-  interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

Přesahy, komentář  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-07   

Uvádí základní literární směry a 
jejich významné  
představitele v české a světové 

literatuře  

- uvede zásadní díla 
vybraných epoch literární 
historie  
- přiřadí dílo k literárnímu 

žánru  

  

Literární historie 
Literární žánry:  
pověst, román,  epitaf,  
milostná lyrika, tragédie,  

komedie  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-02   

Rozpoznává základní rysy 

výrazného individuálního stylu 

autora  

- rozpozná na ukázce prvky 

výrazného autorského stylu 

(autorů české a světové 

literatury 20. století podle 

výběru učitele), svá tvrzení 

zdůvodní  

Literární historie  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-09   

Vyhledává informace v různých 
typech katalogů, v knihovně i v 
dalších informačních zdrojích 
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat 
potřebné informace v oblasti 
literatury  
ČJL-9-3-09p má pozitivní vztah k 

literatuře  

- vyhledává informace ve 

spolehlivých zdrojích a 

databázích, nepřejímá 

informace bez ověření zdroje  

Připravený písemný a ústní 

projev  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-01     

Uceleně reprodukuje přečtený 

text, jednoduše popisuje 

strukturu a jazyk literárního 

díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla ČJL-9-3-

01p orientuje se v literárním 

textu, hledá a  

- uvede a zhodnotí 
typické jazykové prostředky 
konkrétního díla, charakter 
postav a vztahy mezi nimi - 
popíše kompozici literárního 
díla  
- zaznamená zásadní 

myšlenky v textu, které jej 

zaujaly, a  

Kritické čtení  

pokouší se najít jeho hlavní 

myšlenku  

stručně vysvětlí svůj výběr  
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Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-05   

Rozlišuje literaturu hodnotnou 

a konzumní, svůj názor doloží 

argumenty  

- vyjádří svůj názor na 
hodnotu literárního díla, opřený 
o argumenty vycházející z textu 
- rozliší jasný případ kýče či 
braku od díla umělecky 
poctivého  
- vnímá s porozuměním 
fakt, že mezi těmito 
kategoriemi nemusí být vždy 
ostrá hranice  
- diskutuje o hodnotě 

literárního díla a přínosu čtení 

pro člověka  

Literární teorie a kritika  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJL-9-3-04   

Tvoří vlastní literární text podle 

svých schopností a na základě 

osvojených znalostí základů 

literární teorie  

- podle svých schopností, 
znalostí a zájmu vytvoří literární 
text  

  

Vlastní tvorba  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

5.1.2. Cizí jazyk - Anglický jazyk  

  

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

Časová 

dotace  

 

-  

  

-   

  

3  

  

3  

  

3  

  

3  

  

3  

  

3  

  

3  

  

Charakteristika předmětu  

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který je vyučován jako povinný cizí jazyk. 

Cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi 

z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopnosti žáka dorozumět se v reálných 

situacích běžného života.   

  

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu  

Anglický jazyk na 1. stupni  

Anglický jazyk se vyučuje jako povinný předmět ve 3., 4. a 5. ročníku s časovou 

dotací 3 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, v jazykové učebně, podle 
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možnosti i v počítačové učebně . Žáci bývají v ročníku  rozděleny na skupiny, děleny jsou  v 

rámci ročníku vždy při počtu 25 a více žáků.   

Pozornost se věnuje převážně rozvoji dovedností poslechu a mluvení. Cílem předmětu 

anglický jazyk na 1. stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzační 

frází, vzbudit zájem o daný předmět, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a 

na nich pak schopnost psát. Převažuje verbální projev a poslech, důraz je kladen na verbální 

jazykové dovednosti.  

Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk na 1. stupni je zaměřeno na:  

- rozvíjení vyjadřovací schopnosti a v cizím jazyce  

- výuku hravou formou  

- tvořivost a zapojení všech smyslů do výuky (dramatizace, kreslení)  

- osvojení zvukové podoby angličtiny  

  

Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky.  

Úroveň A1:  

Poslech: Žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho osoby, 

rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně.  

Čtení: Žák rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v 

oznámeních, na plakátech nebo v katalozích.  

Konverzace: Žák jednoduchým způsobem konverzuje za předpokladu, že jeho protějšek je 

připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže mu 

formulovat to, co se pokouší říci. Klade a zodpovídá jednoduché otázky o bezprostředních 

záležitostech nebo o velmi známých tématech.  

Souvislý projev: Používá jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal, kde žije, a lidi, které 

zná.  

Psaní: Umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na 

pohlednicích, vyplnit formulář s osobními údaji (jméno, národnost, adresa atd.), například při 

registraci v hotelu.  

  

Při dosažení úrovně A1 žák:   

- zapojuje se velmi jednoduše do rozhovoru k tématům jemu blízkým    

- klade otázky a reaguje na otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, bydliště, školy, 

volného času  

- rozumí jednoduchým a krátkým textům s obrazovým doprovodem  

- reaguje na jednoduché pokyny učitele  

- rozumí jednoduchým pokynům v učebnici a správně na ně reaguje  

- napíše jednoduchý vzkaz, pozdrav, vyplní jednoduchý formulář se svým jménem a adresou  

- hlásky vyslovuje se správnou výslovností  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení Učitel:  
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- pracuje s žáky různými metodami a organizačními formami (frontální výuka, práce ve 

dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka), aby lépe pochopili a propojili nové 

informace  

- využívá hudební a filmovou produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si 

slovní zásobu a zdokonalit správnou výslovnost  

- zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat digitální technologie   

- vede žáky k propojování získaných poznatků do širších celků  

Kompetence k řešení problémů Učitel:  

- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí 

cizího jazyka (metoda hraní rolí, simulace)  

Kompetence komunikativní Učitel:  

- 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  

- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu  

Kompetence personální a sociální  

Učitel   

- 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  

- vede žáky k hodnocení své činnosti na základě jasných kritérií  

Kompetence občanské  

Učitel   

- využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic 

anglofonních a jiných zemí a vede žáky k respektování tradic a kultury jiných národů  

- vede žáky k vzájemnému naslouchání si, diskusi  

Kompetence pracovní  

Učitel vede žáky k:  

- zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby   

- podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem  

 Kompetence digitální  

Učitel vede žáky k:  

- vede žáky k vyhledávání a zpracování informací 

- vede žáky k digitálnímu zpracovávání, ukládání, zálohování a sdílení získaných informací 

- vede žáky k práci s vybranými internetovými aplikacemi (pro studium cizích jazyků) 

-vede žáky k  využívání online slovníků 

 

Anglický jazyk na 2. stupni  

Anglický jazyk se vyučuje jako povinný předmět v 6. až 9. ročníku po třech hodinách 

týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, v jazykové učebně, v počítačové učebně. Žáci 

jsou děleny na skupiny v rámci ročníku vždy při počtu 25 a více žáků.  
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Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem 

produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou 

používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve 

stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti  

Vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A2 / podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky /.  

Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se 

ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o 

nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a 

běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných 

skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a 

záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.  

Při dosažení úrovně A2 žák:   

- domluví se s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem v 

konverzaci reaguje na jednoduché otázky  

- rozumí obsahu jednoduchých a krátkých textů  

- rozumí jednoduché promluvě, pokud mu mluvčí pomáhá  

- vyhledá jednoduché a konkrétní informace v krátkých textech   

- sestaví jednoduché písemné sdělení k tématům, která mu jsou blízká  

- seznamuje se s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti  

  

Vzdělávací obsah předmětu směřuje k:  

- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k účinné komunikaci v cizím jazyce  

- získávání zájmu o studium cizího jazyka, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu - 

schopnosti číst s porozuměním texty v daném cizím jazyce  

- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávaní nejdůležitějších informací o 

zemích studovaného jazyka  

- porozumění (jazykově, obsahově, rozsahem) ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí 

- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného 

porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných 

národů.  

Formy a metody práce:  

- skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), 

samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), 

hry, soutěže, zpěv, výukové programy na PC, použití digitálních technologií.  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel  

- pracuje s žáky různými metodami a organizačními formami  

- za účelem rozšíření slovní zásoby umožňuje žákům pracovat s různými zdroji informací v 

tištěné nebo elektronické podobě (učebnice, knihy, výukové programy, média včetně 

internetových, ústní informace, anglické časopisy)  
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- při hledání neznámých výrazů vede žáky k používání různých druhů (obrazové, dvojjazyčné 

a výkladové)  

- 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  

Učitel  

- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat (metoda 

hraní rolí, simulace)   

Kompetence komunikativní  

- vede žáky k ústnímu i písemnému vyjádření a sebeprezentaci (samostatné práce, projekty, 

referáty, konverzace)  

- rozvíjí u žáků schopnost započít, vést a ukončit konverzaci na přiměřené téma, aktivním 

zapojením žáků do diskuse rozvíjí jejich argumentační dovednosti  

- dbá na zřetelnou výslovnost žáků při jejich ústním projevu a umožňuje jim, aby si 

výslovnost zdokonalovali při prezentaci výstupů své práce  

- vede žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků k účinné komunikaci s 

okolním světem  

Kompetence personální a sociální  

Učitel  

- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a 

respektu  

Kompetence občanské  

Učitel  

- využíváním autentických materiálů vede žáky k poznání, pochopení a respektování kultury, 

zvyků a tradic anglofonních a jiných zemí;  

- vytváří příležitosti pro žáky, aby, formou multimediální prezentace, představili kulturu, 

zvyky a tradice vlastní země   

Kompetence pracovní  

Učitel  

- používáním informačních a komunikačních technologií vede žáky k tomu, aby získali 

informace o profesích, kde je AJ nezbytným předpokladem   

- využívání znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost a 

další profesní zaměření  

Kompetence digitální  

Učitel vede žáky k:  

-vyhledávání a zpracování informací 

-digitálnímu zpracovávání, ukládání, zálohování a sdílení získaných informací 

-práci s vybranými internetovými aplikacemi (pro studium cizích jazyků) 

   - práci s klávesnicí pro dalčí cizí jazyk, k formulování písemného vyjádření 

- využívání online slovníků 

  

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:  

9. ročník:   
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Český jazyk a literatura – určování slovních druhů, v literatuře rozlišování stylů a žánrů, 

užívání jazyka a nonverbální komunikace s ohledem na situaci (popis cesty)  7. a 8. ročník:  

Český jazyk a literatura - reprodukce jednoduchého vyprávění na základě znalostí slohového 

útvaru v mateřském jazyce.  

  

V předmětu Anglický jazyk se prolínají průřezová témata:  

  

1. Osobnostní a sociální výchova:  

- Komunikace (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogu)   

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:   

- Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z cestování  

 4. Multikulturní výchova:  

- Multikulturalita- význam užívání cizího jazyka jako nástroje k 

dorozumívání, specifika a zvyky jiných etnik  

  

 

Ročník: 3.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  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   

CJ-3-1-01p- je seznámen se 

zvukovou podobou cizího 

jazyka  

- rozumí jednoduchým pokynům 
učitele   

- reaguje na jednoduché 
každodenně užívané příkazy a 
žádosti  

  

Typy textů:  

- Pozdravy  

- Pokyny a příkazy ve škole  

- Jednoduchá žádost  

- Dialog  

- Dotazy a krátké odpovědi  

- Říkanky, básničky a písničky  

- Obrázkové knihy  

- Komiksy  

  

Tematické okruhy:  
- Kamarád průzkumník 
- Školní potřeby 
- Čísla 0 - 20 
- Barvy 
- Rodina 
- Dny v týdnu 
- Venku 
- Jídlo, pití 
- Zvířata 
- Oblečení 
- Na pláži 
- Hračky 

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-3-1-02  zopakuje a použije 

slova a slovní spojení, se 

kterými se v průběhu výuky 

setkal  

- pozdraví a krátce se představí  

- zeptá se a jednoduše odpoví 
na dotaz na jméno a věk 
osoby  

- klade krátké ano/ne otázky k 
ověření správnosti svého 
odhadu  

- reprodukuje slovní zásobu ze 

známé tematické oblasti v 

přiměřeném rozsahu  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-3-1-03  rozumí obsahu 

jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k 

- čte a vyslovuje srozumitelně 

jednotlivá slova  

  

 

Jazykové prostředky:  

- Člen neurčitý a základní 
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dispozici vizuální oporu  podstatná jména  
- Pravidelné tvoření množného 

čísla podstatných jmen  
- Základní přídavná jména  

- Osobní zájmena  

- Základní číslovky  

- Rozkazovací způsob  

- Vazba „there is / there are“ 
- Kladná a negativní odpověď 
- Sloveso „have got“ v otázce a 
odpovědi 

- Sloveso „like“ v kladné větě a 
otázce 

- Hlásky a jejich výslovnost, 
slovní přízvuk 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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 pomalému a správně 

vyslovovanému dialogu  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-3-1-05  přiřadí mluvenou a 

psanou podobu téhož slova či 

slovního spojení  

 - pojmenuje věci, které mu jsou 

blízké, a napíše je  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-3-1-06  píše slova a krátké 

věty na základě textové a 

vizuální předlohy  

- píše jednoduchá slova a věty 

dle předlohy a přečte je  

Průřezová témata  Přesahy, komentář  

1. Osobnostní a sociální výchova - Komunikace (vedení dialogu, jeho pravidla)  

  
  

  

  

  

Ročník: 4.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

CJ-5-1-01p – rozumí 
jednoduchým pokynům  
učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou 

výslovností  

- rozumí jednoduchým pokynům 
učitele a reaguje na ně  

  

 

 

Typy textů:  

Pozdravy 
-Jednoduchá žádost a 
jednoduché poděkování 

- Jednoduché pokyny a příkazy 
ve škole 

- Jednoduchý popis 
- Jednoduchý dotaz Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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CJ-5-1-02 rozumí slovům a 
jednoduchým větám, pokud 
jsou pronášeny pomalu a  
zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména 
pokud má  
k dispozici vizuální oporu  

 

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

CJ-5-1-02p – rozumí výrazům 

pro pozdrav a poděkování 

- rozpozná známá slova a slovní 
spojení v pomalém a zřetelném 
projevu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům  

 
 
 

 
- porozumí významu slov a 

slovních spojení vztahujících se 

k osvojovaným tématům v 

projevu, který je pronášen 

pomalu a zřetelně, má-li k 

dispozici vizuální oporu  

- Říkanky, básničky a písničky 
- Jednoduché obrázkové knihy 
- Komiksy  

 

 
Tematické okruhy:  

Abeceda 
- Měsíce 
- Záliby a volný čas 
- Oblečení 
- Roční období 
- Můj pokoj 
- Zvířata 
- Táboření 
- Halloween 
- Vánoce 

 

    

  

Jazykové prostředky:  

- Člen určitý a neurčitý  

- Podstatná jména  

- Vybraná přídavná jména  

- Sloveso „can“ v kladných 
větách, v otázce a v záporu  

- Předložky místa  

- Otázky na zjištění pozice věcí  

- Slovesa „to be“   

- Slovosled kladné a záporné 
věty  

- Otázka, krátká odpověď kladná 
i záporná  

- Základní fonetické znaky - 
pasivně  

- Spojování hlásek do slov a 
jejich výslovnost  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-5-1-03 rozumí 

jednoduchému poslechovému 

textu, pokud je pronášen 

pomalu a zřetelně a má k 

dispozici vizuální oporu  

- rozumí smyslu přiměřeně 
obtížných nahrávek  

- rozumí hledané informaci v 
nahrávce  

- zachytí konkrétní informace v 

krátkém jednoduchém 

poslechovém textu, který se 

vztahuje k osvojovaným 

tématům, má-li k dispozici 

vizuální nebo zvukovou oporu  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-5-2-01 se zapojí  do 

jednoduchých rozhovorů CJ-5-

2-01p – pozdraví a poděkuje  

- použije základní zdvořilostní 

obraty ve velmi krátkých a 

pomalu vedených rozhovorech  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým 

způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat CJ-

5-2-02p- sdělí své jméno a věk  

- vyjádří jednoduché základní 
informace, které obměňuje s 
použitím osvojené slovní 
zásoby  

- představí se, sdělí svůj věk, kde 

bydlí, co dělá, vlastní, umí, má 

rád/nerad za použití 

jednoduchých slovních spojení 

a vět  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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CJ-5-2-03 odpovídá na 
jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné 
otázky pokládá  
CJ-5-2-03p- vyjádří souhlas či 

nesouhlas, reaguje na 

jednoduché otázky (zejména 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu)  

- reaguje pomocí slov, 
jednoduchých slovních spojení a 
vět na otázky týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny a 
kamarádů (např. sdělí jméno,  
věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a 
umí, má rád/nerad)  
- odpoví a poskytne 

konkrétní informace, které se 

vztahují k osvojovaným 

tématům, za použití slov, 

jednoduchých slovních spojení a 

vět  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou 

informaci v jednoduchém 

textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům  

- vyhledává známá slova a věty 
v jednoduchých textech  

- v jednoduchých textech, které 
jsou doplněny obrázky a jsou o 
známých tématech, vyhledá 
požadovanou informaci  

- najde konkrétní informace v  

 krátkém jednoduchém textu,  

který se vztahuje k 

osvojovaným tématům  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

CJ-5-3-02p – rozumí slovům, se 

kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici 

vizuální oporu)  

- správně odpoví na otázky k 
jednoduchému textu  

- rozpozná známá slova a slovní 
spojení v krátkém textu z 
běžného života  

- porozumí významu slov, 

slovních spojení a 

jednoduchých vět, které se 

vztahují k tématům z běžného 

života, má-li k dispozici vizuální 

oporu   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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  

p - je seznámen s grafickou  

podobou cizího jazyka  

- napíše jednoduchá slovní 
spojení a věty, ve kterých se 
představí, uvede svůj věk, kde  
bydlí, co dělá, vlastní, umí,  

má rád/nerad  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje 
do formuláře  

CJ-5-4-02 p - je seznámen s 

grafickou podobou cizího jazyka  

- doplní informace číselné i 
nečíselné povahy, které se 
týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů, zvířat nebo 
předmětů, které ho 
bezprostředně obklopují, a  
činností, které běžně 

vykonává  

Průřezová témata  Přesahy, komentář  

1. Osobnostní a sociální výchova - Komunikace (vedení dialogu, jeho pravidla)    

 

  

Ročník: 5.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

CJ-5-1-01p – rozumí 
jednoduchým pokynům  
učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou 

výslovností  

- porozumí krátkým a 

jednoduchým otázkám 

souvisejícím s osvojovanými 

tématy, jsou-li mu pokládány 

pomalu a s pečlivou 

výslovností  

Typy textů:  

- Pozdravy  

- Blahopřání 

 - Pohlednice z prázdnin  

- Leták a plakát  

- Krátký neformální dopis  

- Jednoduchý e-mail, dopis, 

SMS  

- Jednoduchá žádost  

- Jednoduché pokyny v textu  

- Říkanky, básničky a písničky  

- Jednoduché obrázkové knihy  

- Komiksy  

 

  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

 

 

 

- porozumí smyslu 

jednoduchých vět vztahujících 

se k osvojovaným tématům v 

projevu, který je pronášen  

 

  

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

CJ-5-1-02p – rozumí výrazům 

pro pozdrav a poděkování  

pomalu a zřetelně, má-li k 

dispozici vizuální oporu  

Tematické okruhy:  
 
 

- škola, předměty ve škole, 
vyučovací předměty - barvy  
- číslovky 1 – 100 
- země, národnosti, jazyky – 
pocity 
 - členové rodiny  
- data  
- domov, bydlení, místnosti, 
nábytek 
 - domácí mazlíčci 
 - části zvířecího těla 
 - každodenní činnosti, režim Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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CJ-5-1-03 rozumí 

jednoduchému poslechovému 

textu, pokud je pronášen 

pomalu a zřetelně a má k 

dispozici vizuální oporu  

- porozumí tématu velmi 

krátkého a jednoduchého 

poslechového textu, který se 

vztahuje k osvojovaným 

tématům, má-li k dispozici 

vizuální nebo zvukovou oporu  

dne  
- jídlo a pití 

 
 

 

 

 

 

 

  

Jazykové prostředky:  

 

- sloveso be  

- rozkazovací způsob  

- can/can‘t 

 - přivlastňovací ‘s 

 - přivlastňovací zájmena 

 - množné číslo podstatných 

jmen 

 - sloveso have got 

 - a, some, any  

- tázací výrazy  

- this, that, these, those 

 - přítomný čas prostý  

- kladná a záporná oznamovací 

věta, otázka, krátké odpovědi, 

otázky ‚ano / ne‘, otázky s 

tázacími výrazy 

 - love, like, don’t like, hate 

 

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-5-2-01 zapojí se do 

jednoduchých rozhovorů CJ-5-

2-01p – pozdraví a poděkuje  

- mluví krátkými větami v 

zadané roli, pozdraví, zeptá se a 

odpoví na otázky a rozloučí se - 

použije základní zdvořilostní 

obraty ve velmi krátkých a 

pomalu vedených rozhovorech  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým 

způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat CJ-

5-2-02p- sdělí své jméno a věk  

- sdělí informace o členech své  

rodiny, kamarádech a 
spolužácích za použití 
jednoduchých slovních spojení a 
vět  
- popíše skutečnosti, se kterými 

se běžně setkává, za použití 

jednoduchých slovních spojení a 

vět  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

nesouhlas, reaguje na 

jednoduché otázky (zejména 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu)  

 

- zeptá se na konkrétní 

informace, které se vztahují k 

osvojovaným tématům, za 

použití slov, jednoduchých 

slovních spojení a vět.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou 

informaci v jednoduchém 

textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům  

- v jednoduchém textu vyhledá 
požadovanou informaci  

- rozumí krátkým a 
jednoduchým pokynům v textu  

- vyhledá informace k 

jednoduchému tématu v 

časopise nebo na webové 

stránce  

 

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

CJ-5-3-02p – rozumí slovům, se 

kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici 

vizuální oporu)  

- porozumí tématu krátkého 

textu, který se vztahuje k 

tématům z běžného života a 

je podpořen obrazem   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

CJ-5-4-01 p - je seznámen s 

grafickou podobou cizího jazyka  

- napíše jednoduchá slovní 
spojení a věty, ve kterých 
představí členy své rodiny,  
kamarády a spolužáky, uvede 
jejich věk, kde bydlí, co dělají, 
vlastní, umí, mají rádi/neradi  

- sestaví s použitím slov, 

jednoduchých slovních spojení 

a vět krátký pozdrav, dotaz či 

vzkaz, ve kterém sdělí 

konkrétní informace nebo se 

na ně zeptá  za použití 

základních zdvořilostních 

obratů  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje 
do formuláře  

CJ-5-4-02 p - je seznámen s 

grafickou podobou cizího jazyka  

- doplní informace číselné i 
nečíselné povahy, které se 
týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů, zvířat nebo 
předmětů, které ho 
bezprostředně obklopují, a  
činností, které běžně 

vykonává  

 

Průřezová témata  Přesahy, komentář  

1. Osobnostní a sociální výchova - Komunikace (vedení dialogu, jeho pravidla)  
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Ročník: 6.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

CJ-9-1-01p- rozumí základním 

informacím v krátkých po, 

které se týkají osvojených 

tematických okruhů  

- rozumí jednoduché 

konverzaci, která je na 

nahrávce k učebnici a která 

obsahuje známou slovní 

zásobu  

Typy textů:  

-  Krátký neformální dopis 

 - Formální a neformální pozdravy  

- Jednoduchý e-mail, dopis, SMS 

 - Jednoduchá žádost  

- Jednoduché pokyny v textu  

- Ilustrované příběhy, komiksy  

- Písně 

 - Jednoduchá prosba a žádost - 

Souhlas a nesouhlas 

 - Menu  

- Formuláře 

  

Tematické okruhy:  

- volnočasové activity 

 - hudební nástroje 

 - sporty  

- lidské tělo 

 - město, budovy, obchody 

 - na pouti 

 - dopravní prostředky  

– peníze 

 - v restauraci s rychlým 

občerstvením 

 - oblečení  

- počasí  

- televizní program 

 - zaměstnání  

- telefonní čísla, telefonní hovory 

– základní fráze  

– příroda 

 

 
Jazykové prostředky:  

- přítomý čas průběhový 

-  kladná a záporná oznamovací věta, 

otázka, krátké odpovědi, otázky 

‚ano / ne‘, otázky s tázacími výrazy  

- osobní zájmena a osobní zájmena v 

pozici předmětu 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

CJ-9-1-02p- rozumí 

jednoduchým otázkám, 

které se týkají jeho osoby  

- rozumí základním 

informacím v jednoduché 

konverzaci  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

CJ-9-2-01p- odpoví na 

jednoduché otázky, které se 

týkají jeho osoby  

- zapojí se pomocí slovních 
spojení a vět do krátkého, 
jasně strukturovaného 
rozhovoru, který se týká jeho 
samotného, dalších osob, 
prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a 
potřeb a způsobu života, jeli 
mu partner v komunikaci 
ochoten v případě nutnosti  
pomoci  

- vyžádá si jednoduché 

informace v obchodě, v 

restauraci, na nádraží, na 

poště a u lékaře  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

  

- krátce pohovoří na osvojené 
téma (např. podle předem 
připravené osnovy nebo s 
vizuální oporou)  

- popíše svůj denní režim  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý 

příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze 

svého každodenního života  

- popíše sebe samého, další 

osoby, prostředí, v němž 

žije, každodenní činnosti a 

potřeby a způsob života za 

použití jednoduchých vět  

- vazba there is / there are  

-  předložky místa 

-  What…like?  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-3-01 vyhledá 

požadované informace v  

- najde konkrétní informace 

číselné i nečíselné povahy  

 

jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech  

CJ-9-3-01p- rozumí slovům a 

jednoduchým větám, které 

se týkají osvojených 

tematických okruhů 

(zejména má-li k dispozici 

vizuální oporu)  

(např. o prostředí, v němž 

žije, každodenních 

činnostech a potřebách, 

osobách ve svém okolí, 

způsobu života) v 

jednoduchém textu 

vztahujícím se k tématům, 

se kterými se může běžně 

setkat ve svém životě  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a 

jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované 

informace  

- porozumí obsahu krátkého a 

jednoduchého textu 

týkajícího se každodenních 

témat (např. vybere, přiřadí, 

ukáže, doplní znak, obrázek 

nebo text znázorňující 

obsah daného textu)  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-4-01 vyplní základní 

údaje o sobě ve formuláři  

- zapíše/doplní informace, 
slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se  
týkají jeho osoby, rodiny a 

kamarádů, předmětů nebo 

činností, které běžně 

vykonává  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-4-02 napíše jednoduché 

texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat  

- sestaví/napíše krátký 
jednoduchý popis sebe 
samého, dalších osob, 
prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a 
potřeb, způsobu života a 
minulých událostí za použití 
vět propojených např. 
spojkami a, ale, nebo,  
protože a příslovci nejdříve, 

potom, nakonec  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-4-03 reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení  

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

osoby  

- odpoví písemně s použitím 

jednoduchých slovních 

spojení a vět na krátké 

sdělení či otázky, které se 

týkají např. jeho 

samotného, dalších osob, 

prostředí, v němž žije, 

každodenních činností a 

potřeb a způsobu života  

Průřezová témata  Přesahy, komentář  

1. Osobnostní a sociální výchova - Komunikace (vedení dialogu, jeho pravidla)  

  
  

  

  

  

Ročník: 7.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

CJ-9-1-01p- rozumí základním 

informacím v krátkých po, 

které se týkají osvojených 

tematických okruhů  

- rozumí základním 

informacím v jednoduchém 

textu s obrázky  

 

 

Typy textů:  

Formální a neformální pozdravy  

- Ilustrované příběhy, komiksy 

 - Písně  

- Rozhovor 

 - Website post, článek 

 - Quiz  

- Jednoduchá prosba a žádost  

- Souhlas a nesouhlas  

- Formuláře  

- Recepty 

 

 

 

 

 

Tematické okruhy:  

- škola  

- volnočasové activity 

 - členové rodiny  

- popis osoby  

- obchody  

- zvířata, hmyz  

- popis zvířete  

- čísla  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

CJ-9-1-02p- rozumí 

jednoduchým otázkám, 

které se týkají jeho osoby  

- rozumí důležitým informacím 
v jednoduché konverzaci  

- v pomalé promluvě zachytí 
nejpodstatnější informace  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

CJ-9-2-01p- odpoví na 

jednoduché otázky, které se 

týkají jeho osoby  

- zapojí se pomocí slovních 

spojení a vět do krátkých, 

jasně strukturovaných 

rozhovorů, ve kterých 

formuluje pozvání a na 

pozvání reaguje  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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CJ-9-2-02 mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, volném 
čase a dalších  
osvojovaných tématech  

  

- krátce pohovoří na osvojené 

téma (např. podle předem 

připravené osnovy nebo s 

vizuální oporou)  

- přídavná jména  

- vodní a zimní sporty, závody - části 

těla  

- zdravotní problémy a úrazy 

 - dovolená, prázdniny  

- oblečení  

- potraviny, příprava jídel 

 - zdravé stravovací návyky 

  

  

Jazykové prostředky:  

- přítomný čas prostý 

 - příslovce častosti děje 

 - can / can’t  

- like / love / don’t like / hate / can’t 

stand  

- What .... like? / What .... look like? 

 - osobní zájmena 
 - přítomný čas průběhový  

- vazba there is / there are + a / an + 

some / any  

- předložky míst  

- přivlastňovací zájmena 

 - samostatně stojící přivlastňovací 

zájmena 

 – whose 

- want / want to  

- stupňování přídavných jmen - 

číslovky  

- tvoření otázek, tázací zájmena  

- so, because  

- příslovce  

- sloveso to be v minulém čase  

 

– kladná a záporná oznamovací věta, 

otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano 

/ ne‘, otázky s tázacími zájmeny 

 

 - minulý čas pravidelných sloves 

 - kladná a záporná oznamovací věta, 

otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano 

/ ne‘, otázky s tázacími zájmeny  

 

- minulý čas nepravidelných sloves 

 - kladná a záporná oznamovací věta, 

otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano 

/ ne‘, otázky s tázacími zájmeny 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý 

příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze 

svého každodenního života  

- vypráví jednoduchý příběh 
jako sled jednotlivých 
událostí za použití vět 
řazených za sebou nebo 
propojených např. spojkami 
a, ale, nebo, protože a  
příslovci nejdříve, potom, 

nakonec  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-3-01 vyhledá  - najde konkrétní informace  
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 - přítomný čas prostý vs přítomný 

čas průběhový 

 

 - rozkazovací způsob 

 - ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 

zájmen 

  

požadované informace v 
jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech  

CJ-9-3-01p- rozumí slovům a 

jednoduchým větám, které 

se týkají osvojených 

tematických okruhů 

(zejména má-li k dispozici 

vizuální oporu)  

číselné i nečíselné povahy 

(např. o prostředí, v němž 

žije, každodenních 

činnostech a potřebách, 

osobách ve svém okolí, 

způsobu života) v 

jednoduchém textu 

vztahujícím se k tématům, 

se kterými se může běžně 

setkat ve svém životě  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a 

jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované 

informace  

- porozumí obsahu krátkého a 

jednoduchého textu 

týkajícího se každodenních 

témat (např. vybere, přiřadí, 

ukáže, doplní znak, obrázek 

nebo text znázorňující 

obsah daného textu)  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-4-01 vyplní základní 

údaje o sobě ve formuláři  

- zapíše/doplní informace, 

slovní spojení nebo 

jednoduché věty, které se 

týkají jeho osoby, rodiny a 

kamarádů, předmětů nebo 

činností, které běžně 

vykonává  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-4-02 napíše jednoduché 

texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat  

- napíše jednoduchý text 
(např. dopis, e-mail, vzkaz) 
vyjadřující např.  
poděkování, pozvání, prosbu 

nebo omluvu za použití 

jednoduchých vět  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

103  

  

CJ-9-4-03 reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení  

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

osoby  

- odpoví písemně s použitím 

jednoduchých slovních 

spojení a vět na krátké 

sdělení či otázky, které se 

týkají např. jeho 

samotného, dalších osob, 

prostředí, v němž žije, 

každodenních činností a 

potřeb a způsobu života  

Průřezová témata  Přesahy, komentář  

4. Multikulturní výchova:  
- Multikulturalita- význam užívání cizího jazyka jako nástroje k dorozumívání, specifika 

a zvyky jiných etnik   

  

  

  

Ročník: 8.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

CJ-9-1-01p- rozumí základním 

informacím v krátkých po, 

které se týkají osvojených 

tematických okruhů  

- vystihne hlavní myšlenky 
čteného textu přiměřeného 
rozsahu  

- v poslechovém textu nalezne 

odpovědi na otázky  

Typy textů:  

- Rozhovor 

 - SMS zpráva, e-mail 

 - Report 

 - Příběh  

- Článek v časopisu, na webu – Blog 

 - Nákupní seznam 

 - Quiz 

 

 

 

 

 

Tematické okruhy:  

 - množné číslo podstatných jmen  

- popis osoby 

 - škola 

 - školní předměty  

- vyjádření žádosti o svolení  

- počasí  

- extrémní počasí a přírodní 

katastrofy  

- vyjádření lítosti  

- jídlo a pití  

 

 

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

CJ-9-1-02p- rozumí 

jednoduchým otázkám, 

které se týkají jeho osoby  

- rozumí jednoduché 
konverzaci na každodenní  
téma  

- rozumí pomalu pronášenému 

projevu na běžné téma  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

CJ-9-2-01p- odpoví na 

jednoduché otázky, které se 

týkají jeho osoby  

- zapojí se pomocí slovních 

spojení a vět do krátkých, 

jasně strukturovaných 

rozhovorů, ve kterých se 

domluví na tom, co bude 

dělat, kam půjde, a na 

podobné výpovědi reaguje  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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CJ-9-2-02 mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, volném 
čase a dalších  
osvojovaných tématech  

  

- krátce pohovoří na osvojené 

téma (např. podle předem 

připravené osnovy nebo s 

vizuální oporou)  

potraviny a vyjádření množství 

 - nákup potravin  

- vyjádření pokynů, zdvořilé žádosti  

- vyjádření souhlasu a nesouhlasu  

- mobilní zařízení, počítače  

- internet  

- práce s počítačem a internetem  

- vynálezy  

- vyjádření nabídky a návrhu 

 - život ve městě  

- místa a budovy ve městě  

- popis cesty z A do B  

- frázová slovesa  

- příslovce 

 

 

Jazykové prostředky:  

- have got 

-  like / don’t like / hate + 

-  -ing - can / can‘t  

- osobní zájmena 

 - přivlastňovací zájmena  

- přítomný čas prostý 

 - příslovce častosti děje 

 - What .... like? / What .... look like?  

- přítomný čas průběhový  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý 

příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze 

svého každodenního života  

- popíše událost za použití vět 
řazených za sebou nebo 
propojených např. spojkami 
a, ale, nebo, protože a  
příslovci nejdříve, potom, 

nakonec  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

CJ-9-3-01p- rozumí slovům a 

jednoduchým větám, které  

- najde konkrétní informace 

číselné i nečíselné povahy 

(např. o prostředí, v němž 

žije, každodenních 

činnostech a potřebách, 

osobách ve svém okolí, 

způsobu života) v  

se týkají osvojených 

tematických okruhů 

(zejména má-li k dispozici 

vizuální oporu)  

jednoduchém textu 

vztahujícím se k tématům, 

se kterými se může běžně 

setkat ve svém životě  

- přítomný čas prostý vs průběhový 

 - stavová slovesa  

- there was / there were 

 - sloveso to be v minulém čase 

 - minulý čas pravidelných a 

nepravidelných sloves 

 - kladná a záporná oznamovací věta, 

otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano 

/ ne‘, otázky s tázacími zájmeny 

 - tázacími zájmena 

 - příslovce 

 - počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a 

jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované 

informace  

- odvodí z kontextu význam 

neznámých slov, která se 

vyskytují v jednoduchém 

textu  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-4-01 vyplní základní 

údaje o sobě ve formuláři  

- zapíše/doplní informace, 
slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se  
týkají jeho osoby, rodiny a 

kamarádů, předmětů nebo 

činností, které běžně 

vykonává  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché 

texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat  

- napíše jednoduchý příběh 
jako sled jednotlivých 
událostí za použití vět 
řazených za sebou nebo 
propojených např. spojkami 
a, ale, nebo, protože a  
příslovci nejdříve, potom, 

nakonec  

 - some / any  

- How much...? / How many...?  

- a lot (of), (not) much / many  

- minulý čas nepravidelných sloves 

 - rozkazovací způsob 

 - budoucí čas will  

– kladná a záporná oznamovací věta, 

otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano 

/ ne‘, otázky s tázacími zájmeny  

- vyjádření budoucího děje pomocí 

going to 

 - kladná a záporná oznamovací věta, 

otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano 

/ ne‘, otázky s tázacími zájmeny  

- stupňování přídavných jmen - (not) 

as ... as  

- člen určitý a neurčitý 

 - předložky místa 

 - should / shouldn’t  

- must / mustn’t  

- have to / don’t have to 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-4-03 reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení  

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

osoby  

- odpoví písemně s použitím 

jednoduchých slovních 

spojení a vět na krátké 

sdělení či otázky, které se 

týkají např. jeho 

samotného, dalších osob, 

prostředí, v němž žije, 

každodenních činností a 

potřeb a způsobu života  

Průřezová témata  Přesahy, komentář  

4. Multikulturní výchova:  
- Multikulturalita- význam užívání cizího jazyka jako nástroje k dorozumívání, specifika 

a zvyky jiných etnik   

  

  

  

  

Ročník: 9.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

CJ-9-1-01 rozumí informacím 

v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-

li pronášeny pomalu a  

- zachytí konkrétní informace 

číselné i nečíselné povahy v 

pomalu a zřetelně 

pronášeném jednoduchém  

Typy textů:  

-  Rozhovor, diskuze  

- Webové stránky  

- Příběh 
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zřetelně  

CJ-9-1-01p- rozumí základním 

informacím v krátkých po, 

které se týkají osvojených 

tematických okruhů  

projevu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům  

- Novinový report 

 - Članek v časopisu  

- Životopis  

- Recenz 

 

 

Tematické okruhy:  

- etapy lidského života  

- pohybové activity 

 - frázová slovesa týkající se 

mezilidských vztahů 

 - přídavná jména vyjadřující pocity  

- vyjádření pozvání  

- části lidského těla  

- nemoci, zranění  

- u lékaře  

- popisující přídavná jména a 

příslovce 

 - vyjádření překvapení  

- vesmír  

- vyjádření číselných údajů, 

vzdálenosti, rychlosti 

 - vyjádření souhlasu a nesouhlasu  

- filmové a literární žánry  

- přídavná jména končící na  –ed / 

        -ing 

 - vyjádření jistoty 

 

 

Jazykové prostředky:  

-  přítomný čas prostý vs přítomný 

čas průběhový  

- will vs going to  

- množné číslo podstatných jmen  

- minulý čas prostý pravidelných a 

nepravidelných sloves 

 - kladná a záporná oznamovací 

věta, otázka, krátké odpovědi, 

otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 

zájmeny - used to –kladná a 

záporná oznamovací věta, otázka, 

krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, 

otázky s tázacími zájmeny - minulý 

čas průběhový  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

CJ-9-1-02p- rozumí 

jednoduchým otázkám, 

které se týkají jeho osoby  

- porozumí tématu/obsahu 

krátkého a jednoduchého 

projevu zřetelně 

pronášeného jednou či více 

osobami, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

CJ-9-2-01p- odpoví na 

jednoduché otázky, které se 

týkají jeho osoby  

- zapojí se pomocí slovních 
spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných 
rozhovorů, ve kterých sdělí, 
co se mu líbí/nelíbí, co si 
přeje/nepřeje, a na podobné 
výpovědi reaguje  

- poskytne a zjistí informace 

týkající se běžných témat v 

každodenních situacích 

(např. kde si co koupit a kolik 

co stojí, jakým prostředkem 

se dostane na určité místo, 

kde se co nalézá) za použití 

slovních spojení a vět  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

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

  

- krátce pohovoří na osvojené 

téma (např. podle předem 

připravené osnovy nebo s 

vizuální oporou)  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý 

příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze 

svého každodenního života  

- popíše své plány za použití 
vět řazených za sebou nebo 
propojených např. spojkami 
a, ale, nebo, protože a  
příslovci nejdříve, potom, 

nakonec  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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CJ-9-3-01 vyhledá 
požadované informace v 
jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech  

CJ-9-3-01p- rozumí slovům a  

- najde konkrétní informace 

číselné i nečíselné povahy 

(např. o prostředí, v němž 

žije, každodenních 

činnostech a potřebách, 

osobách ve svém okolí,  

– kladná a záporná oznamovací 

věta, otázka, krátké odpovědi, 

otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 

zájmeny 

 - minulý čas průběhový vs minulý 

čas prostý 

jednoduchým větám, které 

se týkají osvojených 

tematických okruhů 

(zejména má-li k dispozici 

vizuální oporu)  

způsobu života) v 

jednoduchém textu 

vztahujícím se k tématům, 

se kterými se může běžně 

setkat ve svém životě  

- předpřítomný čas prostý 

 - kladná a záporná oznamovací věta, 

otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano 

/ ne‘, otázky s tázacími zájmeny; 

already, yet, for, since  

- předpřítomný čas prostý vs minulý 

čas prostý  

- can / could / be able to  

- have to / had to  

- vztažná zájmena 

 - vztažné věty vedlejší  

- neurčitá zájmena  

- počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména  

- a few, a little  

- stupňování přídavných jmen - 

stupňování příslovcí  

- much, a lot, a bit  

- both, either, neither, all, none  

- určitý člen the  

- nultý kondicionál  

- první kondicionál  

- sloveso + -ing / infinitiv  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a 

jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované 

informace  

- porozumí běžným označením 

a nápisům na veřejných 

místech, které se týkají 

např. orientace, upozornění, 

varování, zákazu, časových 

údajů  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-4-01 vyplní základní 

údaje o sobě ve formuláři  

- zapíše/doplní informace, 
slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se  
týkají jeho osoby, rodiny a 

kamarádů, předmětů nebo 

činností, které běžně 

vykonává  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

CJ-9-4-02 napíše jednoduché 

texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat  

- popíše událost za použití vět 
řazených za sebou nebo 
propojených např. spojkami 
a, ale, nebo, protože a  
příslovci nejdříve, potom, 
nakonec  

- popíše své plány za použití 
vět řazených za sebou nebo 
propojených např. spojkami 
a, ale, nebo, protože a  
příslovci nejdříve, potom, 

nakonec  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  
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CJ-9-4-03 reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení  

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

osoby  

  

- odpoví písemně s použitím 

jednoduchých slovních 

spojení a vět na krátké 

sdělení či otázky, které se 

týkají např. jeho samotného, 

dalších osob, prostředí, v 

němž žije, každodenních 

činností a potřeb a způsobu 

života  

- prostředky textové návaznosti  

- and, so, but, although, however 

Průřezová témata  Přesahy, komentář  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:   
- Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z cestování   

  

  

  

  

5.1.3. Další cizí jazyk  

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

Časová 

dotace  

 -   -   -   

-  

 -   -    

2  

  

2  

  

2  

  

Charakteristika předmětu  

 Cílem výuky dalšího cizího jazyka je poskytnout žákům další nástroj komunikace, cílem 

výuky je rozvíjení schopnosti žáka dorozumět se v reálných situacích běžného života.   

  

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu  

Předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk / Ruský jazyk/ Španělský jazyk se vyučuje 

2 hodiny týdně. Pozornost se věnuje převážně rozvoji základních dovedností poslechu a 

mluvení. Žák nejdříve porozumí sdělení v cizím jazyce, než začne reagovat a odpovídat na 

otázky.  Cílem je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzační frází, na 

jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Převažuje 

verbální projev a poslech, důraz je kladen na verbální jazykové dovednosti.  

  

Vzdělávání v předmětu je zaměřeno na:  

- rozvíjení vyjadřovací schopnosti a v cizím jazyce  

- výuku hravou formou  

- tvořivost a zapojení všech smyslů do výuky (dramatizace, kreslení)  

- osvojení zvukové podoby jazyka  

  

Vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A1 / podle Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky /.  

Při dosažení úrovně A1 žák:   

- zapojuje se velmi jednoduše do rozhovoru k tématům jemu blízkým    
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- klade otázky a reaguje na otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, bydliště, školy, 

volného času  

- rozumí jednoduchým a krátkým textům s obrazovým doprovodem  

- reaguje na jednoduché pokyny učitele  

- rozumí jednoduchým pokynům v učebnici a správně na ně reaguje  

- napíše jednoduchý vzkaz, pozdrav, vyplní jednoduchý formulář se svým jménem a adresou  

- hlásky vyslovuje se správnou výslovností  

  

Vzdělávací obsah předmětu směřuje k:  

- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k účinné komunikaci v cizím jazyce  

- získávání zájmu o studium cizího jazyka, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu - 

schopnosti číst s porozuměním texty v daném cizím jazyce  

- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávaní nejdůležitějších informací o 

zemích studovaného jazyka  

- porozumění (jazykově, obsahově, rozsahem) ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí 

- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného 

porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných 

národů.  

  

Formy a metody práce:  

- skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), 

samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem), hry, soutěže, zpěv, výukové 

programy na PC.  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel  

- pracuje s žáky různými metodami a organizačními formami  

- za účelem rozšíření slovní zásoby umožňuje žákům pracovat s různými zdroji informací v 

tištěné nebo elektronické podobě (učebnice, knihy, výukové programy, média včetně 

internetových, ústní informace, časopisy);  

- při hledání neznámých výrazů vede žáky k používání různých druhů (obrazové, dvojjazyčné 

a výkladové)  

- 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  

Učitel  

- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat (metoda 

hraní rolí, simulace)   

Kompetence komunikativní  

- vede žáky k ústnímu i písemnému vyjádření a sebeprezentaci (samostatné práce, projekty, 

referáty, konverzace)  
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- rozvíjí u žáků schopnost započít, vést a ukončit konverzaci na přiměřené téma, aktivním 

zapojením žáků do diskuse rozvíjí jejich argumentační dovednosti  

- dbá na zřetelnou výslovnost žáků při jejich ústním projevu a umožňuje jim, aby si 

výslovnost zdokonalovali při prezentaci výstupů své práce  

- vede žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků k účinné komunikaci s 

okolním světem  

Kompetence personální a sociální  

Učitel  

- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a 

respektu  

Kompetence občanské  

Učitel  

- využíváním autentických materiálů vede žáky k poznání, pochopení a respektování kultury, 

zvyků a tradic jiných zemí;  

- vytváří příležitosti pro žáky, aby, formou multimediální prezentace, představili kulturu, 

zvyky a tradice vlastní země   

Kompetence pracovní  

Učitel  

- používáním informačních a komunikačních technologií vede žáky k tomu, aby získali 

informace o profesích, kde je další cizí jazyk nezbytným předpokladem   

- využívání znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost a 

další profesní zaměření  

 Kompetence digitální  

Učitel vede žáky k:  

- vyhledávání a zpracování informací 

-digitálnímu zpracovávání, ukládání, zálohování a sdílení získaných informací 

- práci s vybranými internetovými aplikacemi (pro studium cizích jazyků) 

- práci s klávesnicí pro dalčí cizí jazyk, k formulování písemného vyjádření 

  -využívání online slovníků 

 

Učební osnovy  

  

Ročník: 7. - Německý jazyk  

  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-1-02  

Rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální 
oporu.  
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům 
pro pozdrav a poděkování  

- konverzuje jednoduchým 

způsobem na osvojovaná 

témata 

Slovní zásoba k lekcím a  

tematickým okruhům  

(rodina, přátelé, koníčky, volný 

čas, škola) 
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DCJ-9-1-03  

Rozumí základním informacím 
v krátkých poslechových 
textech týkajících se 
každodenních témat. DCJ-9-1-
03p rozumí jednoduchým 
slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu)  
DCJ-9-1-03p rozumí otázkám, 
které se týkají základních 
osobních údajů (zejména jména 
a věku)  
DCJ-9-1-03p rozumí  

jednoduchým pokynům učitele  

DCJ-9-2-02  

Sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času.  
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a 
věk DCJ-9-2-03  
Odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky 

pokládá. 

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA -  tvorba mediálního sdělení – formuluje základní údaje o sobě v 
cizím jazyce  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - tvorba mediálního sdělení – formuluje jednoduché otázky a 

odpovědi  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-3-01  

Rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům.  
DCJ-9-3-02  

Rozumí slovům a jednoduchým 

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

DCJ-9-3-03 Rozumí krátkému 

jednoduchému textu zejména, 

- rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu  
- v textu vyhledá 

potřebnou  

informaci a odpověď na otázku  

  

Slovní zásoba k lekcím a  

tematickým okruhům  

(rodina, přátelé, koníčky, volný 

čas, škola)  
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pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci.   

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-1-01  

Rozumí jednoduchým pokynům 
a otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a  
s pečlivou výslovností a reaguje 
na ně.  
DCJ-9-1-01p je seznámen se 
zvukovou podobou cizího jazyka  
DCJ-9-2-01  

Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů.  
DCJ-9-2-01p pozdraví a 

poděkuje, vyjádří souhlas a 

nesouhlas 

 Základní fráze  

 - pozdravy, omluva, pokyny 

učitele pro práci v hodině 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-4-02  

Napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat. 
DCJ-9-4-02p reaguje na 
jednoduchá písemná sdělení, 
která se týkají jeho osoby  
DCJ-9-4-03  

Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení.  

- napíše jednoduchá sdělení a 

odpověď na sdělení - vyplní 

základní údaje do formulářů  

Jednoduchá sdělení dopis, e-
mail, jednoduchý popis  
- telefonování, adresa  

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - tvorba mediálního sdělení – tvoří a prezentuje mediální sdělení  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

113  

  

DCJ-9-4-03  

Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení.  

- orientuje se správně v 

základních gramatických 

strukturách a větách  

- napíše jednoduchá sdělení a 

odpověď na sdělení za 

správného použití základních 

gramatických struktur a vět  

- člen podstatných jmen, osobní 

zájmena, vykání, frekventovaná 

přivlastňovací zájmena, číslovky  

- sein + haben, časování 
Slabých a některých silných 
sloves  
- věta jednoduchá, 

slovosled, tvoření otázek  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

Ročník: 8. - Německý jazyk  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-1-02  

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

pro pozdrav a poděkování  

  

DCJ-9-2-01  

Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů.  
Rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových 

textech týkajících se 

každodenních témat. DCJ-9-2-

01p pozdraví a poděkuje, vyjádří 

souhlas a nesouhlas 

- užívá základní pravidla 

komunikace v běžných 

každodenních situacích 

Komunikace v běžných 

každodenních situacích 

pozdrav, poděkování, 

rozloučení, představování, 

prosba 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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DCJ-9-2-02  

Sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat.  
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a 
věk  

  

DCJ-9-2-03  

Odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné 

otázky pokládá. DCJ-9-3-02  

- poskytne požadované 
informace  
- zapojí se do jednoduché, 

pečlivě vyslovované konverzace 

dalších osob prostřednictvím 

běžných výrazů  

Slovní zásoba k lekcím a 

tematickým okruhům 

(čas, den, nákupy, domov, 

koníčky, cestování, jídlo) - 

reálie německy mluvících 

zemí, svátky, tradice  

 

Rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k 
běžným tématům. DCJ-9-3-02p 
rozumí jednoduchým slovům, se 
kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu)  

  

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

  

  

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  - tvorba mediálního sdělení – formuluje jednoduché otázky a 

odpovědi  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-3-01  

Rozumí jednoduchým 

informačním nápisům a 

orientačním pokynům.  

- orientuje se v 
základních gramatických 
poučkách a pravidlech  
- napíše jednoduchá 
sdělení a odpověď na sdělení za 
správného použití základních  
gramatických struktur a vět  

  

- člen podst. jmen ve 3. a 4. p., 

přídavná jména, frekventovaná 

zájmena, číslovky nad 1000  - 

ich möchte,  rozkazovací 

způsob, další silná slovesa - 

příslovce místa, předložky se 3. 

a 4. p.  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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DCJ-9-4-01  

Vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři.  

  

DCJ-9-4-02  

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

  

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

  

DCJ-9-4-03  

Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení.  

- rozumí známým každodenním 

výrazům, zcela základním 

frázím a jednoduchým větám - 

napíše jednoduchá sdělení a 

odpověď na sdělení za 

správného použití základních 

gramatických struktur a vět  

Jednoduchá sdělení - 
dopis, pohlednice, e-mail,  
jednoduchý popis  

- telefonování, adresa, formulář  

- pozvánka  

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  -  Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení – pracuje s 

internetem, získává praktické inf. využitelné v životě, chápe cizí jazyk jako prostředek k  

Přesahy, komentář  

dorozumění se v cizině na dovolené   

  

  

Ročník: 9.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-2-01  

Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů.  
DCJ-9-2-01p pozdraví a 

poděkuje, vyjádří souhlas a 

nesouhlas  

- rozumí frekventovaným 
výrazům, základním frázím a 
jednoduchým větám  
- užívá pravidla 

komunikace v běžných 

každodenních situacích  

Komunikace v běžných 

každodenních situacích 

pozdravy, zdvořilostní fráze, 

pracovní pokyny, omluva, 

žádost, popis cesty  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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DCJ-9-2-02  

Sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat.  
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a 
věk  

  

DCJ-9-2-03  

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

  

  

- zapojí se do jednoduché, 

pečlivě vyslovované konverzace 

dalších osob prostřednictvím 

běžných výrazů, poskytne 

požadované informace - rozumí 

obsahu a smyslu jednoduchého 

textu, v textu vyhledá 

potřebnou informaci a odpověď 

na otázku  

Slovní zásoba k lekcím a 
tematickým okruhům  
(průběh týdne, rozvrh hodin, 

části těla, zdraví, příroda a 

počasí, oblečení, dopravní 

prostředky, město, cestování)  

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA -  tvorba mediálního sdělení – tvoří a prezentuje mediální sdělení  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-4-02  

Napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat. 
DCJ-9-4-02p reaguje na 
jednoduchá písemná sdělení,  
která se týkají jeho osoby  

  

DCJ-9-4-03  

Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení.  

- orientuje se v gramatických  

poučkách a pravidlech  

  

- přivlastňovací zájmena - 
rozkazovací způsob (tykání, 
vykání), vybraná způsobová 
slovesa, perfektum a préteritum 
slabých a vybraných  
silných sloves,  

- věty s „man“  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-3-02  

Rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k 
běžným tématům  DCJ-9-3-02p 
rozumí jednoduchým slovům, se 
kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu)  

  

DCJ-9-3-03 Rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici 

- reprodukuje ústně i 
písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu, promluvy a 
jednoduché konverzace  
používá abecední slovník 

učebnice a dvojjazyčný slovník - 

rozumí obsahu a smyslu 

jednoduchého textu, v textu 

vyhledá potřebnou informaci a 

odpověď na otázku 

Čtení a poslech s porozuměním   
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vizuální oporu, a vyhledá v 
něm požadovanou informaci.  
 

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

  

Učební osnovy  

  

Ročník: 7. - Ruský jazyk  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ – 9-1-01  

Rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu a 
s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně  
DCJ-9-1-01p je seznámen se  

zvukovou podobou cizího jazyka  

  

- používá zcela základní fráze - 

poskytne požadované 

informace  

Jak se jmenuješ?  

- představení se  

- otázky: Kdo jsem?. Kdo 

jsi? Kdo to je?  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-2-01  

Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů  
DCJ-9-2-01p pozdraví a 

poděkuje, vyjádří souhlas a 

nesouhlas  

- používá známé 
každodenní výrazy  
- sděluje ústně základní 

údaje  

Seznamte se!  

- představování se  

- pozdrav, rozloučení 

- telefonování (domluva, 

odmítnutí)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-2-01  

Zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů  

- sdělí ústně základní údaje o  

své osobě  

- užívá základní pravidla  

Mluvíte rusky?  

- údaje o sobě(bydliště, věk, 

jazyky)  

 komunikace  - pozvání, poděkování, omluva  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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DCJ – 9-1-01  

Rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně  
DCJ-9-1-01p je seznámen se  

zvukovou podobou cizího jazyka  

  

DCJ-9-3-02  

Rozumí slovům a jednoduchým  

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

  

- užívá základní pravidla 

komunikace  

Na návštěvě  

- telefonování (číslo telefonu, 

vykání, tykání)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

Ročník: 8. - Ruský jazyk  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-2-01  

Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů  
DCJ-9-2-01p pozdraví a 
poděkuje, vyjádří souhlas a  
nesouhlas  

  

DCJ-9-2-02  

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

  

DCJ-9-2-03  

Odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy,  

- konverzuje jednoduchým  

způsobem na dané téma  

  

  

  

  

Naše rodina  

- členové rodiny  

- příbuzní  

- sourozenci  

- škola, zaměstnání  
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volného času a podobné otázky 
pokládá  

  

DCJ-9-3-02  

Rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k 
běžným tématům DCJ-9-3-02p 
rozumí jednoduchým slovům, se 
kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu)  

  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-4-03  

Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení  

- reprodukuje ústně obsah 

přiměřeně obtížného textu 

prostřednictvím běžných výrazů 

- zapojí se do jednoduché 

konverzace  

Povolání  

- volba povolání  

- zájmy  

- záliby  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-2-02  

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

  

DCJ-9-2-03  

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

  

- konverzuje 
jednoduchým způsobem na 
dané téma  
- vyhledá v textu 
potřebnou informaci a odpověď 
na otázku  
- orientuje se správně v 

základních gramatických 

strukturách a větě  

Volný čas  

- koníčky, hobby  

- pozvání  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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DCJ-9-2-01  

Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů   
DCJ-9-2-01p pozdraví a 
poděkuje, vyjádří souhlas a  
nesouhlas  

  

- sdělí písemně základní 
údaje o své osobě  
- vyplní základní údaje do 

formulářů  

Seznamování  

-seznámení  

-dopisování  

-inzeráty  

DCJ-9-2-02  

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

  

DCJ-9-4-03  

Stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení  

  

DCJ-9-4-02  

Napíše jednoduché texty 

týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-4-02p reaguje na 

jednoduchá písemná sdělení, 

která se týkají jeho osoby  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

Ročník: 9. – Ruský jazyk  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-2-01  

Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů   

  

DCJ-9-3-01  

Rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a  
orientačním pokynům  

  

- používá slovník - 
poskytne požadované 
informace  
- napíše jednoduchá 
sdělení a odpověď na 
sdělení za správného 
použití základních  
gramatických struktur vět  

  

Turistika, cestování  

- dopravní prostředky  

- na nádraží  

- časové a zeměpisné údaje  

- ochrana životního prostředí  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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DCJ-9-1-03  

Rozumí základním informacím 
v krátkých poslechových 
textech týkajících se 
každodenních témat  DCJ-9-1-
03p rozumí jednoduchým 
slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů 
opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální 
oporu)  
DCJ-9-1-03p rozumí otázkám, 

které se týkají základních  

  Ve městě 
ubytování - 
orientace  
- památky  

- Moskva, Petrohrad  

 

osobních údajů (zejména jména 
a věku)  
DCJ-9-1-03p rozumí  

jednoduchým pokynům učitele  

  

DCJ-9-4-01  

Vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři  

  

DCJ-9-3-01  

Rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a  
orientačním pokynům  

  

  

  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-1-03  

Rozumí základním informacím 
v krátkých poslechových 
textech týkajících se 
každodenních témat DCJ-9-1-
03p rozumí jednoduchým 
slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu)  
DCJ-9-1-03p rozumí otázkám, 
které se týkají základních 
osobních údajů (zejména jména 
a věku)  
DCJ-9-1-03p rozumí 

jednoduchým pokynům učitele  

- konverzuje jednoduchým 

způsobem na dané téma  

V obchodě  

- nakupování  

- pokyn, rada  
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Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-2-01  

Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů   
DCJ-9-2-01p pozdraví a 
poděkuje, vyjádří souhlas a  
nesouhlas  

  

DCJ-9-2-03  

Odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky 

pokládá  

  Kontakty, setkání  

- vyslovení názoru  

- uvítání hosta, stolování, 

radost, lítost  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

    

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-1-02  

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

pro pozdrav a poděkování  

  

- reprodukuje ústně obsah 
přiměřeně obtížného textu  
prostřednictvím běžných výrazů  

  

Počasí, roční období  

- móda, oblečení  

- možnost, nemožnost  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-1-02  

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

pro pozdrav a poděkování  

  

  

- konverzuje jednoduchým 

způsobem na dané téma  

Bydlení  

- části domu (bytu)  

- zařízení bytu  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

DCJ-9-3-03 Rozumí krátkému 

jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu a vyhledá v 

něm požadovanou informaci  

- reprodukuje ústně obsah 
přiměřeně obtížného textu  
prostřednictvím běžných výrazů  

  

Životní styl  

- výuka a vzdělávání  

- zdraví  

- sport  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

 

Španělský jazyk 

7. ročník  

 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-1-02 

Rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu. 

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům 

pro pozdrav a poděkování 

DCJ-9-1-03 

Rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových 

textech týkajících se 

každodenních témat. 

DCJ-9-1-03p rozumí 

jednoduchým slovům, se 

kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici 

vizuální oporu) 

DCJ-9-1-03p rozumí otázkám, 

které se týkají základních 

osobních údajů (zejména jména 

a věku) 

DCJ-9-1-03p rozumí 

jednoduchým pokynům 

učitele 

DCJ-9-2-02 

Sdělí jednoduchým způsobem 

- konverzuje jednoduchým 

způsobem na osvojovaná 

témata 

Slovní zásoba k lekcím a 

tematickým okruhům 

(rodina, přátelé, koníčky, 

volný čas, škola) 
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základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat. 

DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a 

věk 

DCJ-9-2-03 

Odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné 

otázky pokládá. 

Průřezové téma 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA -  tvorba mediálního sdělení – formuluje základní 

údaje o sobě v cizím jazyce 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - tvorba mediálního sdělení – formuluje 

jednoduché otázky a odpovědi 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-3-01 

Rozumí jednoduchým 

informačním nápisům a 

orientačním pokynům. 

DCJ-9-3-02 

Rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se vztahují 

k běžným tématům. 

DCJ-9-3-02p rozumí 

jednoduchým slovům, se 

kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici 

vizuální oporu) 

DCJ-9-3-03 

Rozumí krátkému 

jednoduchému textu zejména, 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci. 

- rozumí obsahu a smyslu 

jednoduchého textu 

- v textu vyhledá potřebnou 

informaci a odpověď na otázku 

 

Slovní zásoba k lekcím a 

tematickým okruhům 

(rodina, přátelé, koníčky, volný 

čas, škola) 

Průřezové téma 

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-1-01 

Rozumí jednoduchým 

pokynům a otázkám učitele, 

- hláskuje a vyslovuje 

- zeptá se na význam slov 

- rozumí základním pokynům ve 

Základní fráze 

 - pozdravy, omluva, pokyny 

učitele pro práci v hodině 
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které jsou pronášeny pomalu a 

s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně. 

DCJ-9-1-01p je seznámen se 

zvukovou podobou cizího 

jazyka 

DCJ-9-2-01 

Zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů. 

DCJ-9-2-01p pozdraví a 

poděkuje, vyjádří souhlas a 

nesouhlas 

cvičeních 

- pozdraví, poděkuje 

Průřezové téma 

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-4-01 

Vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři. 

DCJ-9-4-02 

Napíše jednoduché texty 

týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat. 

DCJ-9-4-02p reaguje na 

jednoduchá písemná sdělení, 

která se týkají jeho osoby 

DCJ-9-4-03 

Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení. 

- napíše jednoduchá sdělení a 

odpověď na sdělení 

- vyplní základní údaje do 

formulářů 

Jednoduchá sdělení 

dopis, e-mail, jednoduchý popis 

- telefonování, adresa 

Průřezové téma 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - tvorba mediálního sdělení – tvoří a prezentuje 

mediální sdělení 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-4-03 

Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení. 

- orientuje se správně v 

základních gramatických 

strukturách a větách 

- napíše jednoduchá sdělení a 

odpověď na sdělení za 

správného použití základních 

gramatických struktur a vět 

- osobní zájmena 

- sloveso ser, slovesa llamar se, 

hablar v č.j. 

- zápor ve větě 

- tázací zájmena 

- určitý a neurčitý člen 

- rod a číslo podstatných jmen 

- přechylování a mn. č. 

přídavných jmen 

- časování pravidelných sloves 

v přítomném čase 
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- nepravidelná slovesa tener, 

ver 

- ukazovací a tázací zájmena 

- příslovce mucho 

- nepravidelná slovesa estar, ir, 

saber, hace, decir 

- slovesa se změnou 

samohlásky 

- předložky de, en, a 

- spojky y o, ni, pero, por eso 

- přídavná jména bueno, malo 

- porovnávání 

Průřezové téma 

 

Přesahy, komentář 

 

 8. ročník 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-1-02 

Rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu. 

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům 

pro pozdrav a poděkování 

 

DCJ-9-2-01 

Zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů. 

Rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových 

textech týkajících se 

každodenních témat. 

DCJ-9-2-01p pozdraví a 

poděkuje, vyjádří souhlas a 

nesouhlas 

- užívá základní pravidla 

komunikace v běžných 

každodenních situacích 

Komunikace v běžných 

každodenních situacích 

pozdrav, poděkování, 

rozloučení, představování, 

prosba 

Průřezové téma 

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-2-02 

Sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se 

- poskytne požadované 

informace 

- zapojí se do jednoduché, 

Slovní zásoba k lekcím a 

tematickým okruhům 

(čas, den, nákupy, domov, 
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jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat. 

DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a 

věk 

 

DCJ-9-2-03 

Odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné 

otázky pokládá. 

DCJ-9-3-02 

Rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se vztahují k 

běžným tématům. 

DCJ-9-3-02p rozumí 

jednoduchým slovům, se 

kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici 

vizuální oporu) 

 

DCJ-9-3-03 

Rozumí krátkému 

jednoduchému textu zejména, 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci. 

 

pečlivě vyslovované konverzace 

dalších osob prostřednictvím 

běžných výrazů 

koníčky, cestování, jídlo, 

počasí, příroda) 

- reálie španělsky mluvících 

zemí, svátky, tradice 

Průřezové téma 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  - tvorba mediálního sdělení – formuluje 

jednoduché otázky a odpovědi 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-3-01 

Rozumí jednoduchým 

informačním nápisům a 

orientačním pokynům. 

- orientuje se v základních 

gramatických poučkách a 

pravidlech 

- napíše jednoduchá sdělení a 

odpověď na sdělení za 

správného použití základních 

gramatických struktur a vět 

 

- otevírací hodiny ve Španělsku  

- Barcelona 

- vykání 

 

Průřezové téma 

 

Přesahy, komentář 
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Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-4-01 

Vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři. 

 

DCJ-9-4-02 

Napíše jednoduché texty 

týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat. 

 

DCJ-9-4-02p reaguje na 

jednoduchá písemná sdělení, 

která se týkají jeho osoby 

 

DCJ-9-4-03 

Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení. 

- rozumí známým každodenním 

výrazům, zcela základním 

frázím a jednoduchým větám 

- napíše jednoduchá sdělení a 

odpověď na sdělení za 

správného použití základních 

gramatických struktur a vět 

Jednoduchá sdělení 

- dopis, pohlednice, e-mail, 

adresy ve Španělsku, 

jednoduchý popis 

- telefonování, adresa, formulář 

- pozvánka 

- přechylování podstatných 

jmen 

- vykání  – usted, ustedes 

-tázací zájmeno cuál 

Slovesa nepravidelná v 1.os,č. j. 

conocer, traducir 

- přivlastňovací zájmena 

nesamostatná 

- předložka de 

- příslovce muy, bastante, un 

poco, nada, todo, nada 

- třetí stupeň přídavných jmen 

- vztažné zájmeno que 

- zápor a dvojí zápor ve větě 

- slovesa, některá i se změnou 

samohlásky 

- vazba antes de/después de 

 

Průřezové téma 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  -  Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení – 

pracuje s internetem, získává praktické inf. využitelné v životě, chápe cizí 

jazyk jako prostředek k dorozumění se v cizině na dovolené 

Přesahy, komentář 

 

9. ročník 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-2-01 

Zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů. 

DCJ-9-2-01p pozdraví a 

poděkuje, vyjádří souhlas a 

nesouhlas 

- rozumí frekventovaným 

výrazům, základním frázím a 

jednoduchým větám 

- užívá pravidla komunikace v 

běžných každodenních situacích 

Komunikace v běžných 

každodenních situacích 

pozdravy, zdvořilostní fráze, 

pracovní pokyny, omluva, 

žádost, popis cesty 

Průřezové téma 

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-2-02 - zapojí se do jednoduché, Slovní zásoba k lekcím a 
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Sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat. 

DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a 

věk 

 

DCJ-9-2-03 

Odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné 

otázky pokládá. 

 

 

pečlivě vyslovované konverzace 

dalších osob prostřednictvím 

běžných výrazů, poskytne 

požadované informace 

- rozumí obsahu a smyslu 

jednoduchého textu, v textu 

vyhledá potřebnou informaci a 

odpověď na otázku 

tematickým okruhům 

(typicky španělské jídlo, město, 

cestování, hudba, dům - 

místnosti) 

Průřezové téma 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA -  tvorba mediálního sdělení – tvoří a 

prezentuje mediální sdělení 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-4-02 

Napíše jednoduché texty 

týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat. 

DCJ-9-4-02p reaguje na 

jednoduchá písemná sdělení, 

která se týkají jeho osoby 

 

DCJ-9-4-03 

Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení. 

- orientuje se v gramatických 

poučkách a pravidlech 

 

- neurčitá zájmena algún, 

alguno, ningún, ninguno 

- přivlastňovací zájmena 

samostatná 

- neosobní vazby hay que, (no) 

se puede, está 

prohibido/permitido+infinitiv 

- rozkazovací způsob 

- ukazovací zájmena 

- věty zvolací 

- trpný rod 

- minulý čas jednoduchý 

pravidelných i některých 

nepravidelných sloves 

 

Průřezové téma 

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

DCJ-9-3-02 

Rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se vztahují 

k běžným tématům  

DCJ-9-3-02p rozumí 

jednoduchým slovům, se 

- reprodukuje ústně i písemně 

obsah přiměřeně obtížného 

textu, promluvy a jednoduché 

konverzace 

- používá abecední slovník 

učebnice a dvojjazyčný slovník 

Čtení a poslech s porozuměním  

- cestování 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

130  

  

kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici 

vizuální oporu) 

 

DCJ-9-3-03 

Rozumí krátkému 

jednoduchému textu zejména, 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci. 

 

- rozumí obsahu a smyslu 

jednoduchého textu, v textu 

vyhledá potřebnou informaci a 

odpověď na otázku 

Průřezové téma Přesahy, komentář 

 

 

5.2.  Matematika a její aplikace  

Charakteristika oblasti  

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena 

především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a 

pro užití matematiky v reálných situacích.  

Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak 

získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým 

základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, 

algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.  

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické 

okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a 

dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují 

aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické 

porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění 

(umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, 

odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí 

při matematizaci reálných situací.   

V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují 

geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti 

útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině 

(resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah 

(resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede 

žáky k řešení úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.  

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty si žáci uvědomují změny a 

závislosti známých jevů. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v 

jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle 

možností modelují s využitím vhodného počítačového software. Zkoumání těchto závislostí 

směřuje k pochopení pojmu funkce.  
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Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a 

problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech 

školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit 

problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a 

podmínky. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického 

uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.  

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný 

počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což 

umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání.   

  

  

5.2.1.  Matematika  

  

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

Časová 

dotace  

  

4  

  

4 + 1  

  

4 + 1  

  

4 + 1  

  

4 + 1  

  

4 +1 

  

4  

  

3+1  

  

4 + 1  

  

  

Charakteristika předmětu  

Matematika patří mezi základní předměty. Poskytuje žákům vědomosti a dovednosti 

potřebné pro orientaci v praktickém životě. Vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve 

většině oborů praktické činnosti. Matematika rozvíjí představivost, tvořivost, abstraktní 

myšlení a logické uvažování. Přispívá i k vytrvalosti a pracovitosti. Při výuce využívají žáci 

výpočetní techniku při řešení dílčích úkolů a při skupinové práci.  

  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu na 1. stupni:  

Vyučovací předmět matematika je na 1. stupni samostatně zařazen do 1. – 5. ročníku a 

to v hodinové dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku a 5 hodin týdně v 2. – 5. ročníku (výuka je 

posílena o 1 disponibilní hodinu)  

Matematika na 1. stupni je založena na rozvíjení vlastních zkušeností žáka a vychází z 

přirozené touhy dětí mladšího školního věku počítat a kreslit. Matematika v tomto období 

rozvíjí paměť a pozornost žáků, jejich představivost, tvořivost, schopnost objevovat, klade 

základy logického úsudku. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, vyjadřují výsledky 

svého pozorování. Matematické vzdělání přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí 

důslednost, sebedůvěru a sebekontrolu.  

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je na 1. stupni rozdělena na čtyři 

tematické okruhy.  

V tematickém okruhu Čísla a početní operace žáci porozumí pojmu číslo, získají 

dovednosti v pamětném a písemném počítání v oboru přirozených čísel, seznámí se s 

vlastnostmi základních operací s čísly, s odhadem a s prací s chybou.   

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci si postupně osvojí 

dovednosti, které souvisejí se zpracováním dat, seznamují se se závislostmi a jejich zápisy v 

běžném životě, doplňují a sestavují jednoduché tabulky a diagramy.  
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V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci získají základní orientaci v 

rovině a prostoru, učí se poznávat, určovat, modelovat a znázorňovat jednoduché útvary v 

rovině i prostoru.  

V tematickém okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy bude u žáků rozvíjeno 

logické myšlení a přechod od konkrétního myšlení k abstraktnímu.  

Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků. Do učiva jsou 

zařazeny tyto obsahy: Peníze – způsoby placení; Hospodaření domácnosti – rozpočet, příjmy 

a výdaje domácnosti; Finanční produkty – úspory.  

  

Vzdělávání v předmětu Matematika  

- využívá matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech  

- rozvíjí paměť žáků, logické myšlení, úsudek pomocí řešení matematických úloh, vede k 

poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby - 

vytváří zásobu matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení) k 

využívání osvojených matematických dovedností  

- vede k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka   

- uplatňuje provádění rozborů a zápisů při řešení úloh a vede ke zdokonalování grafického 

projevu  

  

Formy a metody práce:  

- používají všechny dostupné vyučovací pomůcky, učebnice, pracovní sešity  

- skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná práce  

- činnostní formy učení k podněcování aktivity a pozornosti žáků  

- individuální činnosti s využitím konkrétních pomůcek  

- individuální práce se slabšími žáky  

- používání pomůcek (počítačové výukové programy, názorné pomůcky – knoflíky, kolečka, 

obrázky, papírové peníze, číselné osy, demonstrační obrazy) - výpočetní technika  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení Učitel  

- 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  

- vytváří zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh)  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- nabízí dostatek úloh a příkladů, které vycházejí z reálného života a vedou k samostatnému 

uvažování a řešení problému  

- podle potřeby žákům pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke 

správnému řešení  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

- podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním  
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- směřuje žáky k užívání správné terminologie a zápisů  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci rychle 

vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi Kompetence občanská  

Učitel  

- povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku a snahu 

zlepšovat své výsledky  

- vede žáky k ohleduplnosti a taktu, k respektování názoru druhých  

- podněcuje žáky k dodržování pravidel slušného chování a toleranci  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- procvičováním a kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání rýsovacích 

potřeb a digitálních nástrojů  

- vede žáky k efektivnímu plánování plnění úkolů  

Kompetence digitální  

Učitel  

-učí žáky rozlišování obrazných symbol a porozumení jejich významu (př. Šipky, piktogramy, 

značky,..) 

- motivuje žáky k využití digitálních technologií v situacích, kdy jim usnadní práci 

(převednení údajů z tabulky do diagramu, využití kalkulátoru při kontrole odhadů,…) 

 

  

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 

Jazyk a jazyková komunikace  

Český jazyk a literatura – orientuje se na stránce, počet slabik, psaní číslic a znaků, čtení nebo 

poslech slovní úlohy s porozuměním, tiché čtení, věta oznamovací a tázací, odpověď na 

otázku, zápis slovní úlohy, úprava, křížovky (sloupeček, řádek), pojmy (před, za, hned před, 

hned za)  

Člověk a jeho svět  

Prvouka – orientace ve škole, počítání ovoce, zeleniny a zvířat, porovnávání, počet měsíců,  

týden, hodiny, rozvrh hodin, roční období, teploměr, důležitá telefonní čísla  

Přírodověda – objemové jednotky, hmotnost  

Vlastivěda – časová osa, mření času, měřítko map, letopočty, římské číslice (zápis, čtení)  

Umění a kultura  

Hudební výchova – rytmizace, notová osnova, počet taktů a not, nácvik písní př. Jedna dvě.. 

Výtvarná výchova – řazení tvarů, kreslení do čtvercových sítí, obrázky podle osy 

souměrnosti, ornamenty, lomená a lineární čára, obrázky tvořené z geometrických tvarů  

Člověk a zdraví  

Tělesná výchova – řazení podle velikosti při nástupu, rozdělování žáků do družstev, řada, 

zástup, porovnávání počtu, odhad vzdálenosti, geometrické tvary (cvičení s kužely, kruhy a 

míčem), plavání (počet bazénů, vylovených předmětů), orientace (plán cesty, mapa)  

Člověk a svět práce  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

134  

  

Pracovní činnosti – krychlová stavebnice, překládání papíru podle osy, mozaika z 

geometrických tvarů  

  

Předmětem prolínají průřezová témata:  

Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními 

situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti 

žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů:  

1. Osobnostní a sociální výchova:   

Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání -  (číselné a obrázkové řady), Kreativita - 

(magické čtverce, sudoku)  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:   

a) Evropa a svět nás zajímá – ( zkušenosti s časovými údaji při cestování)  (2. a 3.roč.)  

b) Objevujeme Evropu a svět   

– (život Evropanů – odlišnosti při vážení a měření – jiné jednotky)  (2.roč.)  

-  (sběr a třídění dat) (4.roč.) 

5. Environmentální výchova:   

d) Vztah člověka k prostředí – (matematizace reálné situace) – spotřeba věcí, množství odpadu 

ve spojení s „o x více (méně)“ (1. a 3.roč.)  

- (naše obec – využití přírodních zdrojů nacházejících se v blízkosti bydliště ve spojení 

s „o x více (méně)“ a „xkrát více (méně)“) provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (např. 

měření teploty)  (4.roč.)  

- (naše obec: přírodní zdroje, náš životní styl: energie a odpady – komplexní pojetí úloh 

včetně pochopení významu a nezbytnosti ekologického chování)  (5.roč.) 6. Mediální 

výchova:  

a) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – (tabulky cen výrobků z reklamních letáků) 

(3.roč.)  

- (pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě – využití jednoduchých diagramů)  

(5.roč.)  

b) interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – (5.roč.)  

  

Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu na 2. stupni:  

V 6. - 8. ročníku bude týdenní dotace 4 hodiny (v 8. ročníku je 1 disponibilní hodina). 

V 9. roč. je časová dotace 6 hodin (výuka posílena o 2 disponibilní hodiny). Předmět je 

zaměřen na rozvoj dovedností, ale i znalostí a vědomostí. Je nutné pokračovat v budování 

základů matematické gramotnosti.   

Vzdělávací obsah zahrnuje čtyři tematické okruhy, které navazují na okruhy formulované pro 

1. stupeň:   

V tematickém okruhu Číslo a proměnná žáci porozumí pojmům přirozené číslo, celé a  

racionální číslo, znalost operací s těmito čísly umožní žákům pochopit základní pojmy 

algebry, které jsou nezbytné pro práci s výrazy a rovnicemi.  

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci porozumí základním pojmům 

statistiky a aplikují je v úlohách z běžného života, využívají tabulky, diagramy a grafy 

jednoduchých závislostí.  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

135  

  

V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru se žáci naučí základní orientaci v 

rovině a prostoru, popíší, změří a sestrojí daný geometrický útvar, spočítají obsahy, 

povrchy a objemy různých geometrických útvarů v rovině a prostoru.  

V tematickém okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy budou žáci rozvíjet logické 

myšlení, jejich argumentační dovednosti.  

Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků. Do učiva jsou 

zařazeny tyto obsahy: Hospodaření domácnosti – rozpočet domácnosti; Peníze – inflace; 

Finanční produkty – úročení.  

  

Vzdělávání v předmětu matematika a její aplikace směřuje k:  

- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech  

- rozvíjení paměti žáků, logického myšlení, úsudku pomocí řešení matematických úloh  

- poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby  

- vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení)   

- využívání osvojených matematických dovedností  

- přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka   

- provádění rozborů a zápisů při řešení úloh   

- zdokonalování grafického projevu  

  

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka  

- skupinová práce  

- individuální práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  - výpočetní technika  

  

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí:  

  

Kompetence k učení  

Učitel  

- vede žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů  

- umožňuje žákům díky vyhledávat informace  

- zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání  

matematických poznatků a dovedností v praxi  

Kompetence k řešení problému  

Učitel  

- na základě pokusů nebo zkušeností žáků rozvíjí jejich logické myšlení, úsudek   

- nabízí dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému 

uvažování a řešení problémů  

- vede žáky k nalézání a objevování různých variant řešení úloh  

Kompetence komunikativní Učitel  

- kontrolou žákova projevu podporuje u žáků používání odborné terminologie a kultivaci 

jazyka matematiky  

- podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním  
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- vede žáky k vyjadřování myšlenek a postupů  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- podle skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických 

znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny Kompetence občanská  

Učitel  

- motivuje žáky k uplatnění matematiky v různých oborech (např. informatika, finanční 

gramotnost, statistika)  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- zařazováním vhodných situací ve výuce vede žáky k efektivnímu používání pomůcek,  

kalkulátoru a informačních a komunikačních technologií  

 Kompetence digitální  

Učitel  

- vede žáky k využívání digitálních technologií (kalkulátor, tabulkový processor, modelování 

geometrických útvarů a těles) 

- zařazuje do výuky příklady, kdy využití digitálních technologií napomůže k řešení 

matematického problému, vyhodnocování dat, prezentaci výsledků 

 

Předmět matematika spolupracuje s předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 

- fyzika – převody jednotek, numerické výpočty - rychlost, hustota atd.  

- chemie - numerické výpočty – směsi, koncentrace  

- zeměpis – měřítko plánu a mapy, práce s grafy a diagramy  

- svět práce – popis technických výkresů  

  

Předmětem prolínají průřezová témata:  

Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními 

situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti 

žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů:  

1. Osobnostní a sociální výchova:  Rozvoj schopností poznávání – (číselné obrázkové řady), 

Kreativita – (vlastnosti rovinných a prostorových útvarů), Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti – (řešení slovních úloh)   

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Objevujeme Evropu a svět –  

(statistické údaje)  
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Učební osnovy  

  

Ročník. 1.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-1-01 používá přirozená 
čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v 
daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem prvků  
M-3-1-01p – porovnává 

množství a vytváří soubory 

prvků podle daných kritérií v 

oboru do 20  

- spočítá prvky daného souboru  

- vytvoří skupinu s daným 
počtem prvků  

- podle obrázku rozhodne o 
vztahu více, méně, porovnává 
soubory (i bez počítání)  

- využívá univerzální modely 

čísel  

- Přirozená čísla 1 – 20  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-1-02 čte, zapisuje a 
porovnává přirozená čísla do 1 
000, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti  
M-3-1-02p- čte, píše a používá 
číslice v oboru do 20, numerace 
do 100  
M-3-1-02p – zná matematické 

operátory  +, -, =, <,  > a umí je 

zapsat  

- napíše a přečte číslice  

- doplní chybějící čísla v řadě  

- porovnává čísla, používá znaky 
rovnosti a nerovnosti,  
řeší slovní úlohy s 

porovnáváním čísel  

- Číslice 0 – 9, čísla 0 – 20 - 

Znaky  < , >, =  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-1-03 užívá lineární 

uspořádání; zobrazí číslo na 

číselné ose  

- využívá číselnou osu, orientuje 
se na ní, zobrazí na ní číslo  

- správně používá pojmy před, 

za, hned před, hned za, mezi  

- Číselná osa  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-1-04 provádí zpaměti 

jednoduché početní operace s  

- sčítá a odčítá zpaměti bez 

přechodu přes desítku  

- Číselný obor 0 – 10, 10 – 20  

 

přirozenými čísly  

M-3-1-04p- sčítá a odčítá s 

užitím názoru v oboru do 20  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve 

kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace M-

3-1-05p – řeší jednoduché 

slovní úlohy na sčítání a 

odčítání v oboru do 20 - umí 

rozklad čísel v oboru do 20  

- řeší a tvoří slovní úlohy s 
využitím sčítání a odčítání bez 
přechodu přes desítku  

- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí 
ke vztahu „o x více  
(méně)  

- Práce s textem slovní úlohy  
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Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
ČJL:  
Psaní číslic a znaků.  
Orientace na stránce knihy, počet slabik.  
Čtení slovní úlohy s porozuměním.  
Rozšiřující učivo:  
- komutativnost sčítání  
- sčítání a odčítání s přechodem 
přes desítku  
Další náměty do výuky:  
- praktické úkoly s využitím 
základních jednotek délky  
- propedeutika zlomku, vztah části 

a celku  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-2-01 orientuje se v čase, 

provádí jednoduché převody 

jednotek času  

- čte a nastavuje celé hodiny  

- orientuje se ve struktuře času  

- Struktura času: hodina, den, 

týden, měsíc, rok  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-2-02 popisuje jednoduché 

závislosti z praktického života 

M-3-2-02p modeluje 

jednoduché situace podle 

pokynů a s využitím pomůcek  

- zaznamenává jednoduché 

situace související s časem 

pomocí tabulek a schémat  

- Tabulky a schémata  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  

M-3-2-03 doplňuje tabulky,  

schémata, posloupnosti čísel  

  

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

M-3-2-03p   -  zvládá orientaci v 

prostoru a používá výrazy 

vpravo, vlevo, pod, nad, před, 

za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 

M-3-2-03p   -  uplatňuje 

matematické znalosti při 

manipulaci s drobnými mincemi  

- doplní zadanou tabulku  

- orientuje se v jednoduchých 

schématech  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, 

vymodeluje a popíše základní 

rovinné útvary a jednoduchá  

- rozezná, pojmenuje a načrtne 

základní rovinné útvary, 

uvede příklady těchto útvarů  

- Rovinné útvary: čtverec, 

obdélník, trojúhelník, kruh - 

Tělesa: krychle, kvádr, koule,  
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tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci  
M-3-3-01p - pozná a pojmenuje 

základní geometrické tvary a 

umí je graficky znázornit M-3-3-

01p - rozezná přímku a úsečku, 

narýsuje je a ví, jak se označují  

ve svém okolí  

- rozezná a pojmenuje základní 
tělesa, uvede příklady těchto 
těles ve svém okolí  

- orientuje se v prostoru, užívá 
prostorové pojmy  

- pomocí stavebnic modeluje 

rovinné i prostorové útvary  

válec  

- Orientace v prostoru: před, za, 

vpravo, vlevo, nahoře, dole  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
ČJL:  
Vyjádření jednoduché prostorové orientace 
(např. procházkou po čtvercové síti).  
Rozšiřující učivo:  
- prostředí sirkových obrazců  
- plán krychlové stavby při 

sestavování prostorového útvaru složeného 

z jednotkových krychlí  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-3-02 porovnává velikost 
útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky  
M-3-3-02p – používá pravítko  

  

- porovná rovinné útvary 
stejného typu podle velikosti  

- porovná tělesa stejného typu 
podle velikosti  

- odhaduje a srovnává délky 

úseček s využitím pomůcek  

- Porovnávání: větší, menší,  

stejný, nižší, vyšší  

- Délka úsečky  

- Poměřování úseček  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
Další náměty do výuky:  
- skládání origami  
- parketování daných obdélníků  

  

Ročník. 2.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-1-01 používá přirozená 
čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v 
daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem  
prvků  
M-3-1-01p – porovnává 

množství a vytváří soubory 

prvků podle daných kritérií v 

oboru do 20  

- používá přirozená čísla k 
modelování situací běžného  
života  

- samostatně pracuje s 

univerzálními modely 

přirozených čísel  

- Přirozená čísla 1 – 100  

- Počítání s penězi  

- Peníze: způsoby placení  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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M-3-1-02 čte, zapisuje a 
porovnává přirozená čísla do 1 
000, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti  
M-3-1-02p- čte, píše a používá 
číslice v oboru do 20, numerace 
do 100  
M-3-1-02p – zná matematické 

operátory  +, -, =, <,  > a umí je 

zapsat  

- zapisuje a čte čísla v daném 
oboru  

- počítá po jednotkách a 
desítkách, rozliší sudá a lichá 
čísla  

- porovnává čísla, chápe 

rovnost a nerovnost i v 

různých významových 

kontextech (délka, čas, peníze)  

- Číselný obor 0 – 100 - 

Lichá a sudá čísla  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-1-03 užívá lineární 

uspořádání; zobrazí číslo na 

číselné ose  

- zobrazí číslo na číselné ose  

- využívá číselnou osu k 

porovnání čísel  

- Řád jednotek a desítek  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

M-3-1-04p- sčítá a odčítá s 

užitím názoru v oboru do 20  

- orientuje se v zápisu desítkové 
soustavy, sčítá a odčítá 
zpaměti dvojciferné číslo s 
jednociferným i dvojciferným 
číslem s přechodem násobků 
deseti  

- násobí zpaměti formou 

opakovaného sčítání i pomocí 

násobilky, dělí zpaměti v oboru 

osvojených násobilek  

- Násobilka 2, 3, 4, 5, 10 - 

Součet a rozdíl  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve 

kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace M-

3-1-05p – řeší jednoduché 

slovní úlohy na sčítání a 

odčítání v oboru do 20 - umí 

rozklad čísel v oboru do 20  

- řeší a tvoří slovní úlohy na 
sčítání a odčítání, násobení a 
dělení  

- řeší a tvoří slovní úlohy 
vedoucí ke vztahu „o x více  
(méně)“  

- Strategie řešení úloh z 

běžného života  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí (náš životní styl – spotřeba 

věcí, množství odpadu ve spojení s „o x více (méně)“)  

Přesahy, komentář  
ČJL:  
Orientace v textu, práce s knihou, čtení s 
porozuměním, věta oznamovací a tázací, 
odpověď na otázku.  
Rozšiřující učivo:  
- komutativnost sčítání při 
pamětném i písemném počítání  
- grafické znázornění slovních 
úloh Další náměty do výuky:  
- propedeutika zlomků, význam 

slov  
polovina, čtvrtina, třetina  
- modelování násobení a dělení 
na různých souborech Poznámka:  
Učitel používá pojmy: sčítanec, menšenec, 

menšitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, 
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podíl, záměna činitelů.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-2-01 orientuje se v čase, 

provádí jednoduché převody 

jednotek času  

- čte časové údaje na různých 
typech hodin, orientuje se v 
kalendáři  

- sleduje různé časové intervaly  

- používá vhodně časové 

jednotky a provádí jednoduché 

převody mezi nimi  

- Časové údaje: čtvrt hodiny, 
půl hodiny, tři čtvrtě hodiny,  
celá hodina  

Průřezové téma  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět 

nás zajímá (zážitky a zkušenosti z Evropy a světa – zkušenosti s časovými údaji při 

cestování); Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů – odlišnosti při vážení a měření)  

Přesahy, komentář  
Rozšiřující učivo:  
- časové tabulky Poznámka:  
Časové intervaly volí učitel  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

M-3-2-02 popisuje jednoduché 

závislosti z praktického života 

M-3-2-02p modeluje 

jednoduché situace podle 

pokynů a s využitím pomůcek  

- zachycuje výsledky měření 
pomocí tabulek a schémat  

- provádí odhady délky a 

množství  

- Měření délky, 

hmotnosti, objemu  

- Jednotky: centimetr, 

litr, kilogram  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

M-3-2-03p   -  zvládá orientaci v 

prostoru a používá výrazy 

vpravo, vlevo, pod, nad, před, 

za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 

M-3-2-03p   -  uplatňuje 

matematické znalosti při 

manipulaci s drobnými mincemi  

- navrhne a použije tabulku k 
organizaci údajů  

- třídí soubor objektů  

- Tabulková evidence zadaných 

údajů  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář Rozšiřující učivo:  
- časové tabulky Poznámka:  
Časové intervaly volí učitel z běžného 

života žáka, např. délka vyučovací 

hodiny, délka přestávky, délka spánku  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, 
vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci  
M-3-3-01p - pozná a pojmenuje 
základní geometrické tvary a 
umí je graficky znázornit  
M-3-3-01p - rozezná přímku a 
úsečku, narýsuje je a ví, jak se 
označují  

- rozezná, pojmenuje a načrtne 
základní rovinné útvary, uvede 
příklady těchto útvarů ve svém 
okolí  

- rozezná a pojmenuje základní 
tělesa, uvede příklady těchto 
těles ve svém okolí  

- pomocí stavebnic modeluje 

rovinné a prostorové útvary 

podle zadání  

- Rovinné útvary: lomená 
čára, křivá čára, bod, úsečka, 
přímka,  
polopřímka  

- Tělesa: kužel, jehlan  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

pravítko  

  

- změří délku úsečky, používá 
jednotky délky  

- provádí odhad délky úsečky  

- Práce s pravítkem  

- Jednotky délky: 

milimetr, centimetr, metr, 

kilometr  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
Rozšiřující učivo:  
- kružnice, hranol  
- shodnost útvarů Další 
náměty do výuky:  
- využití čtverečkovaného 

papíru - využití počítačových 

programů pro matematiku na 1. 

stupni ZŠ  

  

Ročník. 3.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-1-02 čte, zapisuje a 
porovnává přirozená čísla  do  1 
000, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti  
M-3-1-02p- čte, píše a používá 
číslice v oboru do 20, numerace 
do 100  
M-3-1-02p – zná matematické 

operátory  +, -, =, <,  > a umí je 

zapsat 

- zapisuje a čte čísla v daném 
oboru  

- počítá po jednotkách, po 
desítkách a stovkách,  

- porovnává čísla  

rozloží číslo v desítkové soustavě 

v oboru do tisíce 

- Číselný obor 0 – 1 000 - Zápis a 

rozklad čísla v desítkové 

soustavě 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-1-03 užívá lineární 

uspořádání; zobrazí číslo na 

číselné ose  

- zobrazí číslo na číselné ose a 
jejích úsecích  

- využívá číselnou osu k 

porovnání čísel  

- Číselná osa – nástroj 

modelování  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

143  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

M-3-1-04p- sčítá a odčítá s 

užitím názoru v oboru do 20  

- sčítá a odčítá zpaměti a     
písemně čísla do 100, do 1000    
- násobí a dělí zpaměti v 
oboru osvojených násobilek - 
násobí a dělí zpaměti   
dvojciferná čísla jednociferným   
činitelem mimo obor malé  
  násobilky  

- používá závorky při 

výpočtech - zaokrouhluje čísla 

na desítky a stovky  

- Zaokrouhlování  

- Početní operace s přirozenými 
čísly  

- Násobilka 6, 7, 8, 9  

- Nejbližší, nižší a vyšší násobek 

čísla  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve 

kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace  

M-3-1-05p – řeší jednoduché 

slovní úlohy na sčítání a 

odčítání v oboru do 20 - umí 

rozklad čísel v oboru do 20  

- řeší a tvoří slovní úlohy na 
sčítání, odčítání, násobení, 
dělení  

- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí 
ke vztahu „o x více  
(méně)“ a „x krát více  

(méně)“  

- ovládá jednoduché řešitelské 

strategie  

- Řešitelské strategie - 

Slovní úlohy  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí (náš životní styl – spotřeba 

energie ve spojení s „o x více (méně)“ a „x krát více (méně)“)  

Přesahy, komentář  
ČJL:  
Orientace v textu, práce s knihou, křížovky 

(sloupec, řádek), stylizace a reprodukce 

odpovědí, významová stránka slov, čtení s 

porozuměním, druhy slov, dějová 

posloupnost.  

 

 Rozšiřující učivo:  
- pohyb po číselné ose 
(propedeutika záporných čísel)  
- aritmetické operace i vztahy mezi 

čísly v různých jazycích, různých kontextech 

významových a strukturálních  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-2-01 orientuje se v čase, 

provádí jednoduché převody 

jednotek času  

- využívá časové údaje při řešení 

různých situací z běžného 

života  

- Jízdní řády  

- Jednotky času  

Průřezové téma  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět 

nás zajímá (zážitky a zkušenosti z Evropy a světa – cestujeme letadlem, lodí, autobusem, 

vlakem)  

Přesahy, komentář  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-2-02 popisuje jednoduché 

závislosti z praktického života 

M-3-2-02p modeluje 

jednoduché situace podle 

pokynů a s využitím pomůcek  

  - Obchod, prodej, nákup  

- Evidence sportovních výkonů  
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Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (pěstování kritického 

přístupu ke zpravodajství a reklamě – tabulky cen produktů z reklamních letáků)  

Přesahy, komentář  
Rozšiřující učivo:  
- čtení údajů z grafů, diagramů, 

tabulek  
- pozorování závislostí a jejich 
vlastností - využití specifických 
počítačových programů pro matematiku 
na 1. stupni ZŠ - využití tabulkového 
procesoru (např. Excel)  
Poznámka:  
Učitel používá zjednodušený model jízdního 

řádu.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

M-3-2-03p   -  zvládá orientaci v 

prostoru a používá výrazy 

vpravo, vlevo, pod, nad, před, 

za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 

M-3-2-03p   -  uplatňuje 

matematické znalosti při 

manipulaci s drobnými mincemi  

- čte a sestavuje tabulky 
násobků  

- doplní chybějící údaje do 

strukturované tabulky podle 

zadání  

- Tabulka jako nástroj pro 

řešení úloh  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

základní geometrické tvary a 

umí je graficky znázornit  

M-3-3-01p - rozezná přímku a  

- načrtne a narýsuje přímku  

- rýsuje úsečky dané délky -
načrtne a narýsuje polopřímku,  
určí jejich vzájemnou polohu  

- u rovinných obrazců určí 
vrcholy a strany  

-rýsuje kružnici  

- přenáší, porovnává a hledá 

střed úsečky  

- Útvary v rovině- bod, 

úsečka,  

přímka, polopřímka  

- Tělesa  

- Rovinné obrazce – 

trojúhelník, čtverec, obdélník, 

čtyřúhelník, kruh, kružnice  

úsečku, narýsuje je a ví, jak se 

označují  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-3-3-03 rozezná a modeluje 

jednoduché souměrné útvary v 

rovině  

- rozezná a modeluje osově 

souměrné rovinné útvary, 

uvede konkrétní příklady  

- Osově souměrné rovinné 

útvary  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
Rozšiřující učivo:  
- pravoúhlý trojúhelník  
- osa souměrnosti útvarů v 

rovině - využití počítačových programů 

pro geometrii na 1. stupni ZŠ  
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Ročník. 4.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-1-02 provádí písemné 
početní operace v oboru 
přirozených čísel  
M-5-1-02p-  čte, píše a 
porovnává čísla v oboru do 
100 i na číselné ose, numerace 
do  
1000  

M-5-1-02p-  sčítá a odčítá  

zpaměti i písemně dvouciferná 
čísla  
M-5-1-02p - zvládne s názorem 
řady násobků čísel 2 až 10 do  
100  

- čte a zapisuje čísla v daném 
oboru  

- počítá po statisících, 
desetitisících a tisících, používá 
rozvinutý zápis čísla v 
desítkové soustavě  

- porovnává čísla a znázorní je 
na číselné ose a jejích úsecích  

- sčítá a odčítá čísla v daném 
oboru (zpaměti pouze čísla, 
která mají nejvýše dvě číslice 
různé od nuly)  

- písemně násobí jednociferným 
a dvojciferným činitelem, 
písemně dělí jednociferným 
dělitelem  

- účelně propojuje písemné i 
pamětné počítání (i s  
použitím kalkulátoru)  

  

- Číselný obor 0 – 1 000 000 

- Písemné algoritmy sčítání, 

odčítání, násobení a dělení 

- Hospodaření domácnosti: 

rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

  

M-5-1-03p-  zaokrouhluje čísla 

na desítky i na stovky s využitím 

ve slovních úlohách  

- zaokrouhluje přirozená čísla na 
statisíce, desetitisíce, tisíce, sta 
a desítky  

- provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací 

(sčítání a jeho kontrola 

záměnou sčítanců, odčítání a 

jeho kontrola sčítáním, dělení 

a jeho kontrola násobením)  

- Zaokrouhlování čísel  

- Odhad a kontrola výsledku  

- Práce s kalkulátorem  

 

M-5-1-03p - tvoří a zapisuje 

příklady na násobení a dělení v 

oboru do 100  

- provádí kontrolu výpočtů 

pomocí kalkulátoru  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve 
kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru  
přirozených čísel  

  

M-5-1-04p - zapíše a řeší 
jednoduché slovní úlohy   
M-5-1-04p - rozeznává sudá a 
lichá čísla  
           - používá kalkulátor  

- řeší a tvoří slovní úlohy na 
sčítání, odčítání, násobení, 
dělení a slovní úlohy se  
dvěma početními operacemi  

- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí 
ke vztahu „o x více  
(méně)“ a „x krát více  

(méně)“  

- Matematizace reálné situace  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí (naše obec – využití 
přírodních zdrojů nacházejících se v blízkosti bydliště ve spojení s „o x více (méně)“ a „xkrát 
více (méně)“)provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (např. měření teploty)  
  

Přesahy, komentář  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a 
třídí data  
M-5-2-01p - vyhledá a roztřídí 

jednoduchá data (údaje, pojmy 

apod.) podle návodu  

- provádí a zapisuje jednoduchá 

pozorování (např. měření 

teploty)  

- Zásady sběru a třídění dat  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

M-5-2-02p-  orientuje se a čte v  

jednoduché tabulce  

- určí čas s přesností na 
čtvrthodiny, převádí jednotky 
času v běžných situacích      -  
provádí jednoduché převody 
jednotek délky, hmotnosti a 
času  
- uplatňuje 

matematické znalosti při 

manipulaci s penězi  

- používá tabulky k evidenci, 
modelování a řešení různých 
situací  

- doplňuje údaje, které chybí ve 
strukturované tabulce  

- vytvoří na základě 

jednoduchého textu tabulku a 

sloupkový diagram  

- Strukturovaná tabulka  

- Sloupkové diagramy  

Průřezové téma  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme  
Evropu a svět (naše vlast a Evropa, Evropa a svět – sběr údajů o teplotě a jejich porovnání v 

různých částech světa)  

Přesahy, komentář  
AJ:  
Zápis hodin, dnů, měsíců a roků.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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M-5-3-01 narýsuje a znázorní 
základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník 
a kružnici); užívá jednoduché 
konstrukce  
M-5-3-01p-  znázorní, narýsuje  

- dodržuje zásady rýsování  

- narýsuje přímku, vyznačí 
polopřímku  

- narýsuje různoběžky a označí 
jejich průsečík  

- narýsuje kružnici s daným  

- Zásady rýsování - 

Rýsování jednoduchých 

rovinných útvarů - 

Čtvercová síť  

 

a označí základní rovinné útvary  středem a poloměrem  

- narýsuje čtverec, obdélník, 

trojúhelník ve čtvercové síti  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

mnohoúhelníku sečtením délek 

jeho stran  

- měří vzdálenosti, používá 
vhodné jednotky délky a 
převodní vztahy mezi nimi  

- sčítá a odčítá graficky úsečky, 
porovná úsečky podle délky  

- určí délku lomené čáry a obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek 

jeho stran  

- Jednotky délky a jejich 
převody: milimetr, centimetr, 
metr, kilometr  
- Grafické sčítání a 
odčítání úseček  
- Obvod mnohoúhelníku  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a 
kolmice  
M-5-3-03p-  sestrojí rovnoběžky 

a kolmice  

- sestrojí rovnoběžné a kolmé 
přímky pomocí trojúhelníku s 
ryskou  

- určí vzájemnou polohu přímek 

v rovině  

- Vzájemná poloha přímek v 

rovině: rovnoběžky, 

různoběžky, kolmice  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-3-04 určí obsah obrazce 

pomocí čtvercové sítě a užívá 

základní jednotky obsahu  

- určí pomocí čtvercové sítě 
obsah čtverce, obdélníku, 
trojúhelníku a obsahy porovná  

- používá základní jednotky 

obsahu  

- Jednotky obsahu: mm2, cm2, 

m2  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

  

M-5-3-05p-  určí osu 
souměrnosti překládáním 
papíru  
        -  pozná základní tělesa  

- rozpozná a znázorní ve 
čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary  

- určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru  

- rozpozná a využije osovou 

souměrnost i v praktických 

činnostech a situacích  

- Osová souměrnost rovinného 

útvaru  
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Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
Rozšiřující učivo:  
- další rovinné útvary, např. pravý 
úhel a pravidelné mnohoúhelníky  
- sítě těles, papírové modely těles, 

stavby  
těles podle půdorysu Další 
náměty do výuky:  
- využití počítačových programů 

pro geometrii na 1. stupni ZŠ  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-4-01 řeší jednoduché 

praktické slovní úlohy a 

problémy, jejichž řešení je do 

značné míry nezávislé na 

obvyklých postupech a 

algoritmech školské  

- využívá úsudek pro řešení 

jednoduchých slovních úloh a 

problémů  

- Řešení úloh úsudkem  

- Číselné a obrázkové řady  

matematiky  

M-5-4-01p - řeší jednoduché 

praktické slovní úlohy, jejichž 

řešení nemusí být závislé na 

matematických postupech  

  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

(cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů); Kreativita (cvičení pro rozvoj 

základních rysů kreativity – skupinová práce žáků)  

Přesahy, komentář  
Rozšiřující učivo:  
- magické čtverce, pyramidy, 
zašifrované příklady, sudoku  
- součtové trojúhelníky, 

násobilkové obdélníky  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

  

  

  

  

  

M-5-1-06  porovná, sčítá a 

odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru 

kladných čísel  

 

- vysvětlí a znázorní vztah 
mezi celkem a jeho částí 
vyjádřenou zlomkem na 
příkladech z běžného života   
- využívá názorných 
obrázků k určování 1/2,1/4, 1/3, 
1/5, 1/10 celku   
- vyjádří celek z jeho dané 
poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny   
- porovná zlomky se 

stejným jmenovatelem 

(poloviny, čtvrtiny, třetiny, 

pětiny, desetiny)  

- Zlomky  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
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Ročník. 5.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-1-02 provádí písemné 
početní operace v oboru 
přirozených čísel 
 M-5-1-02p-  čte, píše a 
porovnává čísla v oboru do 100 
i na číselné ose, numerace do  
1000  

M-5-1-02p-  sčítá a odčítá  

zpaměti i písemně dvouciferná 
čísla  
M-5-1-02p - zvládne s názorem 
řady násobků čísel 2 až 10 do  
100  

- čte a zapisuje čísla v daném 
oboru  

- počítá po milionech, používá 
rozvinutý zápis čísla v 
desítkové soustavě  

- porovnává čísla a znázorní je 
na číselné ose a jejích úsecích  

- písemně sčítá tři až čtyři 
přirozená čísla  

- písemně odčítá dvě přirozená 
čísla  

- písemně násobí až 
čtyřciferným činitelem  

- písemně dělí jednociferným 
nebo dvojciferným dělitelem;  

- účelně propojuje písemné i 

pamětné počítání (i s použitím 

kalkulátoru)  

- Přirozená čísla  

- Číselný obor 0 – 
miliarda - Písemné algoritmy 
sčítání,  
odčítání, násobení a dělení  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 - používá římské číslice při 

zápisu čísel  

- Římské číslice  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-1-03 zaokrouhluje 
přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky 
početních operací v oboru 
přirozených čísel  
M-5-1-03p-  zaokrouhluje čísla 
na desítky i na stovky s využitím 
ve slovních úlohách  
M-5-1-03p - tvoří a zapisuje 

příklady na násobení a dělení v 

oboru do 100  

- zaokrouhluje přirozená čísla 
na miliony  

- provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací v 
daném oboru  

- provádí kontrolu výpočtu 

pomocí kalkulátoru  

- Zaokrouhlování  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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

M-5-1-04p - zapíše a řeší 
jednoduché slovní úlohy   
M-5-1-04p - rozeznává sudá a 
lichá čísla  
           - umí používat kalkulátor  

- řeší a tvoří slovní úlohy z 

praktického života s využitím 

matematizace reálné situace  

- Fáze řešení problému: zápis, 

grafické znázornění, stanovení 

řešení, odhad a kontrola 

výsledku, posouzení reálnosti 

výsledku, formulace odpovědi  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

150  

  

Průřezové téma  :  
 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí (naše obec: přírodní zdroje, 

náš životní styl: energie a odpady – komplexní pojetí úloh včetně pochopení významu a 

nezbytnosti ekologického chování)  

Přesahy, komentář  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a 
třídí data  
M-5-2-01p - vyhledá a roztřídí 

jednoduchá data (údaje, pojmy 

apod.) podle návodu  

- vybírá z textu data podle 

zadaného kritéria  

- Statistické údaje a jejich 

reprezentace  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-2-02 čte a sestavuje 
jednoduché tabulky a 
diagramy  
M-5-2-02p-  orientuje se a čte v  

jednoduché tabulce  

- určí čas s přesností na 
čtvrthodiny, převádí jednotky 
času v běžných situacích      -  
umí jednoduché převody 
jednotek délky, hmotnosti a 
času  
- uplatňuje 

matematické znalosti při 

manipulaci s penězi  

- zjistí požadované údaje z 

kruhového diagramu, ve 

kterém nejsou k popisu 

použita procenta  

- Kruhový diagram  

- Finanční produkty: úspory  

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (pěstování kritického 

přístupu ke zpravodajství a reklamě – využití jednoduchých diagramů); Interpretace vztahů 

mediálních sdělení a reality   

Přesahy, komentář  
AJ:  
Porovnání některých statistických údajů 
anglicky mluvících zemí.  
Rozšiřující učivo:  

 

 - další typy diagramů 
Další náměty do výuky:  
- využití tabulkového 

kalkulátoru ke zpracování dat  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-3-01 narýsuje a znázorní 
základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník 
a kružnici); užívá jednoduché 
konstrukce  
M-5-3-01p-  znázorní, narýsuje 

a označí základní rovinné 

útvary  

- při konstrukcích rovinných 

útvarů využívá elementární 

geometrické konstrukce a 

základní vlastnosti těchto 

útvarů  

- Konstrukce čtverce a 
obdélníku  
- Konstrukce 
pravoúhlého, rovnostranného 
a  
rovnoramenného trojúhelníku  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a 
kolmice  
M-5-3-03p-  sestrojí rovnoběžky 

a kolmice  

- sestrojí k dané přímce 
rovnoběžku a kolmici vedoucí  
daným bodem pomocí 

trojúhelníku s ryskou  

- Konstrukce rovnoběžky a 

kolmice daným bodem  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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M-5-3-04 určí obsah obrazce 

pomocí čtvercové sítě a užívá 

základní jednotky obsahu  

- určí pomocí čtvercové sítě 

obsah rovinného obrazce, 

který je tvořen čtverci, 

obdélníky a trojúhelníky a 

obsahy porovná  

- Složené obrazce ve čtvercové 

síti  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
Další náměty do výuky:  
- slovní úlohy na obsahy 
obdélníku, čtverce (práce s plánem bytu 
– velikost koberce, nákup tapet, 
obložení, podlahové plochy apod.)  
- geometrie a výtvarné umění 

- využití počítačových programů pro 

geometrii na 1. stupni ZŠ  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-5-4-01 řeší jednoduché 
praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do 
značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a 
algoritmech školské 
matematiky  
M-5-4-01p - řeší jednoduché 

praktické slovní úlohy, jejichž 

řešení nemusí být závislé na 

matematických postupech  

- ovládá některé řešitelské 

strategie, v průběhu řešení 

nestandardních úloh objevuje 

zákonitosti a využívá je  

- Magické čtverce, pyramidy, 

sudoku  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností 

poznávání (cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů); Kreativita (cvičení pro 

rozvoj základních rysů kreativity)  

Přesahy, komentář  
Rozšiřující učivo:  
- zašifrované příklady, hlavolamy, rébusy  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

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

  

  

- vyjádří celek z jeho dané 
poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny  

  

  

- Zlomky   

- Čitatel, jmenovatel, 
zlomková čára  

  

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

  

  

- žák sčítá a odčítá zlomky se 
stejným jmenovatelem  
(poloviny, čtvrtiny, třetiny, 

pětiny, desetiny) pomocí 

názorných obrázků a tyto 

početní operace zapisuje  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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M-5-1-07 přečte zápis 
desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné  
číslo dané hodnoty   

  

  

- vysvětlí a znázorní vztah mezi 

celkem a jeho částí vyjádřenou 

desetinným číslem na 

příkladech z běžného života  - 

přečte, zapíše, znázorní 

desetinná čísla v řádu desetin a 

setin na číselné ose, ve 

čtvercové síti nebo v kruhovém 

diagramu  

- Desetinná čísla  

  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

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

  

- znázorní na číselné ose, 
přečte, zapíše a porovná celá 
čísla v rozmezí – 100 až + 100   
- nalezne reprezentaci 

záporných čísel v běžném životě  

- Celá čísla  

číselná osa (kladná a záporná 

část), měření teploty, vyjádření 

dlužné částky  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

  

  

  

  

 

Ročník. 6.  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

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

  

M-9-1-02p - provádí odhad 

výsledku, zaokrouhluje čísla 

 M-9-1-02p - píše, čte, 

porovnává a zaokrouhluje čísla v 

oboru do 1 000 000  

  

  

- provádí početní operace 
s přirozenými čísly, využívá je ve  
slovních úlohách  

  

-provádí početní operace s 
desetinnými čísly  
- zapisuje a čte desetinná 
čísla, zobrazuje a zobrazuje 
desetinná  
čísla na číselné ose,  

- sčítá, odčítá, násobí a 

dělí desetinná čísla, užívá 

odhadu při řešení úloh, využívá  

  
Opakování učiva 5. ročníku  

  
– přirozená čísla  

  

  

  

Desetinná čísla  

  

- desetinná čísla – 
číselná osa, porovnávání ,  
zaokrouhlování desetinných 
čísel  
- početní výkony s 

desetinnými čísly, vlastnosti 

početních výkonů - slovní úlohy 

řešené početními výkony s 

desetinnými čísly  
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 základních početních výkonů při 
řešení jednoduchých slovních 
úloh  

  

- účelné využití kalkulátoru  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-9-1-03 - modeluje a řeší 

situace s využitím dělitelnosti v 

oboru přirozených čísel  

  

  

- rozlišuje prvočíslo a číslo 

složené, rozkládá přirozené 

číslo na součin prvočísel, určuje 

nejmenší společný násobek a 

největšího společného dělitele - 

využívá kritéria dělitelnosti při 

jednoduchých slovních úlohách  

Dělitelnost přirozených čísel  

  

- násobek, dělitel, 
prvočíslo, číslo složené, čísla 
soudělná a nesoudělná  
- rozklad přirozeného 

čísla na součin prvočísel, 

společný dělitel, společný 

násobek, největší společný 

dělitel, nejmenší společný 

násobek  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

  

M-9-3-02 - charakterizuje a  

třídí základní rovinné útvary  

  

M-9-3-03 - určuje velikost úhlů 
měřením a výpočtem  
M-9-3-03p-  vyznačuje, rýsuje a 
měří úhly, provádí jednoduché 
konstrukce  

  

M-9-3-06 - načrtne a sestrojí 

rovinné útvary – trojúhelníky 

M-9-3-06p - zná a rýsuje 

základní rovinné útvary  

  

  

- rýsuje úhel ve stupních, 
měří úhel úhloměrem, 
vypočítává a odhaduje velikost 
úhlu - rozlišuje úhly vrcholové a 
vedlejší  
- načrtne a sestrojí obraz 
rovinného útvaru v osové 
souměrnosti určí osově 
souměrný útvar - třídí 
trojúhelníky podle velikostí úhlů 
a stran  
- vypočítá velikost třetího 
úhlu v trojúhelníku  
- sestrojí výšky a těžnice v  

trojúhelníku  

- sestrojí opsanou a 

vepsanou  

kružnici trojúhelníku  

Rovinné útvary  

  

- přímka, osa úsečky, 
polopřímka, úsečka, kružnice - 
úhel, osa úhlu, velikost úhlu, 
úhloměr, typy úhlů - shodnost 
geometrických útvarů, osová 
souměrnost, osa souměrnosti, 
osově souměrné útvary  
- vnější a vnitřní úhly 
trojúhelníku, trojúhelníková 
nerovnost  
- rozdělení trojúhelníků 
podle velikosti úhlů a stran, 
výšky a těžnice trojúhelníku  
- kružnice opsaná a 
vepsaná trojúhelníku  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

154  

  

  

  

  

M-9-3-09 - určuje a 
charakterizuje základní 
prostorové útvary  
(kvádr, krychle), analyzuje  

jejich vlastnosti  

  

  

  

  

- načrtne a sestrojí obraz 
kvádru a krychle  
- vypočítá objem a 
povrch kvádru a krychle pomocí 
vzorců a využívá výpočty v  
jednoduchých slovních úlohách  

Objem a povrch kvádru a  

krychle  

  

- síť kvádru a krychle  

- obraz kvádru a krychle - 
povrch a objem kvádru a  
krychle, krychlová síť, jednotky  

objemu  

- jednoduché slovní úlohy  

M-9-3-10 - odhaduje a vypočítá 
objem a povrch těles - kvádr, 
krychle  
M-9-3-10p-  vypočítá povrch a 

objem kvádru, krychle a válce  

z praxe  

- seznámí se s jednotkami 
objemu a základní jednotky 
objemu převádí  

  

  

 

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

  

Ročník 7.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

M-9-1-01 - provádí početní 
operace v oboru celých a 
racionálních čísel  
M-9-1-01p-  písemně sčítá, 
odčítá, násobí a dělí víceciferná 
čísla, dělí se zbytkem  
M-9-1-01p - pracuje se zlomky a 
smíšenými čísly, používá 
vyjádření vztahu celek – část 
(zlomek, desetinné číslo,  
procento)  

M-9-1-01p-  čte desetinná čísla, 

zná jejich zápis a provádí s nimi 

základní početní operace  

  

  

- provádí početní operace 
se zlomky  
- zapisuje zlomky, 
porovnává, znázorňuje na 
číselné ose  
- sčítá, odčítá, násobí, 

dělí  

zlomky  

  

  

  

- provádí početní operace 

v  

oboru celých a racionálních čísel  

Celá a racionální čísla  

  

- zlomky- zlomek, 
základní tvar, rozšiřování a 
krácení zlomků, společný 
jmenovatel, smíšená čísla, 
převrácené číslo, složený 
zlomek, početní výkony se 
zlomky  

  

- celá čísla, racionální 
čísla – čísla navzájem opačná, 
číselná osa, absolutní hodnota, 
uspořádání, početní výkony s 
celými a  
racionálními čísly  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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M-9-1-05 - řeší modelováním a 
výpočtem situace vyjádřené 
poměrem, pracuje s měřítkem 
map a plánů  

  

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

  

  

  

M-9-2-03 - určuje vztah přímé 

anebo nepřímé úměrnosti  

  

  

  

- porovnává dvě veličiny  

poměrem, rozdělí celek na 2, 3 
části, řeší jednoduché úlohy s 
využitím poměru, pracuje s 
měřítkem plánu a mapy  

  

- určuje závislost přímé a 
nepřímé úměrnosti  
řeší jednoduché úlohy s užitím 
vztahů přímé a nepřímé  
úměrnosti trojčlenkou  

  

Poměr, přímá a nepřímá 
úměrnost  

  

- poměr, přímá a 
nepřímá úměrnost, převrácený 
poměr, postupný poměr, 
měřítko plánu a mapy  

  

  

  

- přímá, nepřímá 

úměrnost, trojčlenka  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

  

M-9-1-06 - řeší aplikační úlohy 
na procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než 
celek)  
M-9-1-06p-  řeší jednoduché 
úlohy na procenta  
        -   zvládá orientaci na  

číselné ose  

  

M-9-1-04 – užívá různé způsoby 

kvantitativního vyjádření 

vztahu celek – část (přirozeným 

číslem, poměrem, zlomkem, 

desetinným číslem, procentem)  

  

- určí 1%, kolik je daná 
část celku, jak velkou část celku 
tvoří daný počet procent, určí 
velikost celku z dané části, z 
daného počtu procent  
- určí promile z celku  

- řeší jednoduché slovní 
úlohy  s využitím procent  

  

 Procenta 

- procenta – procento, 
promile, základ, procentová 
část, počet procent  
- slovní úlohy s využitím 
procent  
- zápis vztahu celek - část  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

M-9-3-08 - načrtne a sestrojí 
obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, 
určí osově a středově 
souměrný útvary  
M-9-3-08p-  sestrojí základní 
rovinné útvary ve středové a  
osové souměrnosti 

- sestrojí obrazy 
geometrických útvarů v osové a 
středové  
souměrnosti  

- určí středově souměrné 

útvary  

- určí shodné útvary - 
užívá vět o shodnosti 
trojúhelníku sss, sus, usu, rýsuje  
trojúhelníky podle těchto vět  

Shodnost, osová a středová  

souměrnost  

  

- shodnost trojúhelníku, 
geometrických útvarů  
- věty o shodnosti 
trojúhelníků - shodná zobrazení 
(osová, středová souměrnost)  
- útvary souměrné podle 
osy a středu  
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Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

  

M-9-3-06 - načrtne a sestrojí 
rovinné útvary  
M-9-3-06p-  zná a rýsuje  

základní rovinné útvary  

  

M-9-3-04 - odhaduje a vypočítá 

obsah a obvod základních 

rovinných útvarů 

 M-9-3-04p-  vypočítá obvod a 

obsah trojúhelníka, čtverce, 

obdélníka, kruhu  

  

  

- načrtne a sestrojí  

rovnoběžníky (čtverec, obdélník, 
kosodélník, kosočtverec), 
lichoběžník  
- rozlišuje rovnoběžníky 
podle jejich vlastnosti  
- řeší jednoduché úlohy 
na obvod a obsah rovnoběžníků,  
lichoběžníku a trojúhelníku  

  

Čtyřúhelníky  

  

- rovnoběžník a jeho 
vlastnosti, vlastnosti 
lichoběžníku - výšky a 
úhlopříčky rovnoběžníků  
- obvod a obsah 

rovnoběžníků, trojúhelníků a 

lichoběžníku - jednoduché 

slovní úlohy na obvod a obsah 

čtyřúhelníků  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

  

M-9-3-09 - určuje a 
charakterizuje základní 
prostorové útvary- hranoly a  
analyzuje jejich vlastnosti  

  

M-9-3-10 – odhaduje a vypočítá 
objem a povrch těles  
– hranoly  

M-9-3-10p- vypočítá povrch a 

objem kvádru, krychle a válce  

 

 

  

  

- načrtne a sestrojí obraz 
jednoduchých těles v rovině – 
podstava rovnoběžník, 
trojúhelník, lichoběžník a jeho 
síť  

  

- odhaduje a vypočítává 
objem a povrch hranolů  
- řeší jednoduché slovní 

úlohy  

Hranoly  

  

- hranoly - podstava 
rovnoběžník, trojúhelník, 
lichoběžník - síť hranolů  

  

- objem a povrch 

hranolů v jednoduchých 

úlohách  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

Ročník 8.  

 

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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M-9-1-01 - provádí početní 
operace v oboru celých a 
racionálních čísel, užívá ve 
výpočtech druhou mocninu a 
odmocninu  
M-9-1-01p-  písemně sčítá, 
odčítá, násobí a dělí víceciferná 
čísla, dělí se zbytkem  
M-9-1-01p - pracuje se zlomky 
a smíšenými čísly, používá 
vyjádření vztahu celek – část 
(zlomek, desetinné číslo,  
procento)  

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

  

M-9-1-09 – analyzuje a řeší 
jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v 
nichž užívá matematický 
aparát v oboru celých a 
racionálních čísel  

  

  

  

- určuje druhou mocninu a 

odmocninu pomocí tabulek a 

kapesního kalkulátoru - řeší 

jednoduché úlohy na 

určování druhé mocniny a 

odmocniny  

Celá a racionální čísla  

  

- početní výkony s celými 
a racionálními čísly  
- určování druhé 

mocniny a  

odmocnin  

- jednoduché úlohy  

  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

  

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  

  

  

- určí odvěsny a přeponu v 

pravoúhlém trojúhelníku - zná 

Pythagorovu větu - řeší 

jednoduché úlohy s využitím 

Pythagorovy věty - využívá 

poznatků při výpočtu délek 

stran pravoúhlého 

trojúhelníku, délek stran a 

úhlopříček rovnoběžníků, výšky 

trojúhelníků  

- Pythagorova věta - 

výpočet délek stran 

pravoúhlého trojúhelníku - 

využití Pythagorovy věty v 

jednoduchých úlohách  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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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  

  

  

- určuje mocniny s 
přirozeným mocnitelem  
- provádí základní 
početní operace s mocninami - 
zapisuje dané číslo v 
rozvinutém zápisu v desítkové 
soustavě  
- určuje hodnotu 
daného číselného výrazu  
- zapisuje slovní text 

pomocí výrazů s proměnnou - 

sčítá, násobí mnohočleny - 

rozkládá mnohočleny na 

součin pomocí vzorců a 

vytýkáním  

Mocniny s přirozeným 
mocnitelem  
Výrazy  

  

- mocniny s přirozeným 
mocnitelem  
- operace s mocninami s 
přirozeným mocnitelem a jejich 
vlastnosti  
- zápis čísel v desítkové 
soustavě pomocí mocnin deseti  
- číselný výraz a jeho 
hodnota - sčítání, odčítání, 
násobení výrazu výrazem  
- úprava jednoduchých 
výrazů vytýkáním před závorku, 
využití  
vzorců ke zjednodušení výrazů  

  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

  

M-9-1-08 - formuluje a řeší 

reálnou situaci pomocí rovnic a 

jejich soustav  

  

  

- řeší rovnice s 
jednou neznámou pomocí 
ekvivalentních úprav - 
provádí zkoušku řešení 
lineární rovnice  
- řeší jednoduché 
slovní úlohy pomocí 
lineární rovnice - vypočítá 
neznámou z  
jednoduchých vzorců  

  

Lineární rovnice  

  

- rovnost, vlastnosti 

rovnosti  

- ekvivalentní úpravy 
rovnic - lineární rovnice s 
jednou neznámou a jejich 
řešení - výpočet neznámé ze 
vzorce - jednoduché slovní 
úlohy řešené rovnicí  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

  

  

Základy statistiky  
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M-9-2-01 - vyhledává, 
vyhodnocuje a zpracovává data  
M-9-2-01p-  vyhledává a třídí 
data  

  

M-9-2-02 – porovnává soubory 
dat  
M-9-2-02p - porovnává data  

  

- porovnává soubory dat - 
zobrazuje data do tabulek a 
grafů  

  

  

- závislosti a data – 
základní statistické pojmy, 
četnost znaku, aritmetický 
průměr - příklady závislost z 
praktického života a jejich 
vlastnosti  
- nákresy, schémata, 

diagramy,  

grafy, tabulky  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

  

  

M-9-3-05 - využívá pojem 
množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice 
útvaru a k řešení polohových a 
nepolohových konstrukčních 
úloh  
M-9-3-05p-  provádí  

jednoduché konstrukce  

  

  

  

- určuje vzájemnou polohu 
přímky a kružnice, dvou kružnic 
- využívá v jednoduchých 
úlohách Thaletovu kružnici - 
odhaduje a vypočítává délku 
kružnice, obvod a obsah kruhu 
- využívá pojem všech bodů  
dané vlastnosti k charakteristice  
útvaru a k řešení konstrukčních 

úloh, vzdálenost bodu od přímky  

Konstrukční úlohy  

  

- vzájemná poloha 
přímky a kružnice  
- vzájemná poloha dvou 

kružnic  

- Thaletova kružnice  

- obvod a obsah kruhu, 
délka kružnice  
- jednoduché konstrukce  

- množina bodů dané 

vlastnosti  

- konstrukční úlohy  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

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

  

M-9-3-10 – odhaduje a vypočítá 
objem a povrch těles  
– válec  

M-9-3-10p-  vypočítá povrch a 

objem kvádru, krychle a válce  

  

- načrtne a sestrojí obraz 
- rotační válec, jeho sít  
- odhaduje a vypočítává 

objem a povrch těles – rotační 

válec - řeší jednoduché slovní 

úlohy  

Rotační válec  

  

- obraz rotačního 
válce - objem a povrch 
rotačního válce  
- využití 

jednoduchých úloh z praxe 

na výpočet objemu a 

povrchu těles  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
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Ročník:  9.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  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  

- zapisuje slovní text 
pomocí výrazů s proměnnými 
v jednoduchých příkladech - 
určí hodnotu výrazu  
- sčítá a násobí 
mnohočleny - provádí 
rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a 
vytýkáním  
- sčítá a odčítá lomené 
výrazy se stejným 
jmenovatelem - násobí a dělí 
jednoduché  
lomené výrazy  

  

 Výrazy 

- číselný výraz a jeho 
hodnota - sčítání, odčítání, 
násobení výrazu výrazem  
- upravování 
jednoduchých výrazů 
vytýkáním před závorku, 
využití  
i vzorce ke zjednodušení výrazů 

- seznámení s lomeným 

výrazem, podmínky lomeného 

výrazu  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

  

  

  

M-9-1-08 - formuluje a řeší 

reálnou situaci pomocí rovnic a 

jejich soustav  

  

   

- řeší rovnice s jednou 
neznámou pomocí 
ekvivalentních úprav - provádí 
zkoušku řešení lineární rovnice  
- řeší soustavu rovnic se 
dvěma neznámými  
- řeší jednoduché slovní 
úlohy pomocí lineární rovnice 
nebo soustavy dvou rovnic se 
dvěma  
neznámými  

- vypočítá neznámou z  

jednoduchých vzorců  

  

  

Lineární rovnice, soustava 
rovnic  

  

- lineární rovnice s 
jednou neznámou a jejich 
řešení - výpočet neznámé ze 
vzorce - soustava dvou rovnic 
se dvěma neznámými a jejich 
řešení  
- jednoduché slovní 

úlohy řešené rovnicí nebo 

soustavou rovnic  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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M-9-2-03 - určuje vztah přímé  

anebo nepřímé úměrnosti  

  

M-9-2-05 - matematizuje 
jednoduché reálné situace s  
využitím funkčních vztahů   

  

M-9-2-04 - vyjádří funkční vztah 
tabulkou, rovnicí, grafem M-9-
2-04p - vypracuje  
jednoduchou tabulku  

        -  užívá a ovládá převody 

jednotek délky, hmotnosti,  

  

  

  

- využívá soustavu 
souřadnic k zakreslení bodu a k 
přečtení souřadnic bodu  
- určuje pomocí poměrů 
příslušných stran v pravoúhlém 
trojúhelníku goniometrické 
funkce  
- rozlišuje goniometrické 

funkce  

- využívá hodnot 

goniometrických funkcí při 

řešení jednoduchých úloh  

Funkce  

  

- pravoúhlá soustava 
souřadnic - pojem funkce, 
definiční obor funkce,  
- přímá, nepřímá 
úměrnost, lineární funkce  
- goniometrické funkce – 

funkce sinus, kosinus, tangens  

 

času, obsahu, objemu  

        -  zvládá početní úkony s  

penězi  

  

  

  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

M-9-3-07 - užívá k argumentaci 

a při výpočtech věty o 

shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků  

  

  

- rozlišuje shodné a podobné 
geometrické útvary - 
využívá vět o shodnosti a  
podobnosti trojúhelníků  

  

Podobnost  

  

- shodnost, věty o 
podobnosti trojúhelníků  
- podobnost 
geometrických útvarů  
- poměr podobnosti, 

zvětšení,  

zmenšení  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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M-9-3-09 - určuje a 
charakterizuje základní 
prostorové útvary (tělesa),  
analyzuje jejich vlastnosti  

  

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

  

M-9-3-11 – načrtne a sestrojí 
sítě základních těles M-9-3-11p 
- sestrojí sítě základních těles  

  

M-9-3-12 – načrtne a sestrojí 
obraz jednoduchých těles v 
rovině  
M-9-3-12p- načrtne základní 
tělesa  
M-9-3-12p - zobrazuje  

jednoduchá tělesa  

- odhaduje délku úsečky, 
určí délku lomené čáry, graficky 
sčítá a odčítá úsečky         -  umí 
zacházet s  
rýsovacími pomůckami a 
potřebami  
- používá technické 

písmo  

  

  

- načrtne a sestrojí síť 
rotačního válce, jehlanu, 
rotačního kužele,  
koule, kolmého hranolu  

- určuje vlastnosti těles  

- odhaduje a vypočítává 

objem  

a povrch těles, využívá je v 

jednoduchých úlohách  

Tělesa  

  

- kolmý hranol, rotační 
válec, jehlan, rotační kužel, 
koule  
- jejich síť, obraz v rovině  

- jejich objem a povrch  

- jednoduché slovní úlohy 

- řešení úloh na výpočet objemu 

a povrchu těles  

        -   čte jednoduché  

technické výkresy a rozumí jim  

  

M-9-3-13 – analyzuje a řeší 

aplikační geometrické úlohy s 

využitím osvojeného 

matematického aparátu  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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M-9-4-01 – užívá logickou 
úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů a 
nalézá různá řešení 
předkládaných nebo 
zkoumaných situací  
M-9-4-01p-  samostatně řeší 
praktické úlohy  
M-9-4-01p-  hledá různá řešení 
předložených situací  

  

M-9-4-02 - řeší úlohy na 
prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje 
poznatky a dovednosti z 
různých tematických a 
vzdělávacích oblastí  
M-9-4-02p - aplikuje poznatky a 
dovednosti z jiných vzdělávacích 
oblastí  
       -  využívá prostředky 
výpočetní techniky při 
řešení úloh  

  

  

  

  

- nalézá různá řešení 
předkládaných nebo 
zkoumaných situací  
- řeší úlohy z praxe  

Nestandartní aplikační úlohy a  

problémy  

  

- číselné a logické řady  

- číselné a obrázkové 

analogie  

- logické a netradiční 

geometrické úlohy  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

M-9-1-04 – užívá různé způsoby 

kvantitativního vyjádření 

vztahu celek – část (přirozeným 

číslem, poměrem, zlomkem, 

desetinným číslem, procentem)  

  

  

- vypočítá úrok, řeší jednoduché 

slovní úlohy - úvěr, půjčka  

Základy finanční matematiky  

  

- celek – část celku 
zapsaná různými způsoby  
- základní pojmy, 
jednoduché úrokování  
- úvěry, půjčky  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

5.3.Informatika 

 

Charakteristika oblasti   

Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického 
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myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Škola klade důraz na 

rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech. 

 

 5.3.1 Informatika  

 

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

Časová 

dotace  

-  -  -  1 1  1  1  1 1 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Informatika je zaměřeno na rozvoj 

informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. 

Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a 

pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a nalézání 

jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení 

praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive 

počítači. Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak k porozumění 

zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání. 

 

 Obsahové, časové a organizační vymezení  

Předmět Informatika se vyučuje jako samostatný předmět  1 hodinu týdně ve 4. až 9. 

ročníku.  

Výuka probíhá na počítačích v počítačové učebně nebo v běžné třídě s tablety s 

připojením k internetu. Některá témata probíhají bez počítače. 

V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích, aby docházelo k diskusi a 

spolupráci. Žák nebo dvojice pracují individuálním tempem.  

Na prvním stupni základního vzdělávání si žáci prostřednictvím her, experimentů, 

diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a 

informace zaznamenávat.  Postupně si žáci rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho 

a hledat jeho řešení. Ve vhodném programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy. 

Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. 

Na druhém stupni základního vzdělávání žáci tvoří, experimentují, prověřují své 

hypotézy, objevují, aktivně hledají, navrhují a ověřují různá řešení, diskutují s ostatními, 

rozvíjejí porozumění základním informatickým konceptům a principům fungování digitálních 

technologií. Při analýze problému vybírají, které aspekty lze zanedbat a které jsou podstatné 

pro jeho řešení. Učí se vytvářet, formálně zapisovat a systematicky posuzovat postupy vhodné 

pro automatizaci, zpracovávat soubory dat, seznámí se se základními principy kódování a 

modelování, chrání sebe, své soukromí, data i zařízení. 

Do výuky jsou zařazeny základy robotiky jako aplikovaná oblast, která propojuje 

programování s technikou a umožňuje řešit praktické problémy, podporovat tvořivost a 

rozvíjet informatické myšlení. 
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Pro výuku jsou zakoupené další pomůcky: 

● robotická stavebnice LEGO WeDo, Vex Go, LEGO Mindstorms EV3  

● minirobot Ozobot 

● Blue- bot 

● 3D tiskárna, grafické tablety 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti:  

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu informatika je zaměřeno na to, že vede žáka k: 

- využívání moderních digitálních  technologií  

- komunikaci pomocí formálních jazyků, kterým rozumí i stroje 

- zkušenosti, že týmová práce umocněná technologiemi může vest k lepším výsledkům než 

samostatná práce 

- -nacházení různých řešení a výběru toho nejvhodnějšího pro danou situaci 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání  

- frontální výuka  

- skupinová práce  

- projektová výuka  

- vlastní prezentace 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení  

Učitel  

- klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání a zpracování informací  

- vede žáky úměrně věku k používání internet 

- využívá moderní názorné pomůcky a programy 

- respektuje individuální pracovní tempo a rozdílnou efektivitu práce  

- podporuje samostatnost a tvořivost, učí žáky trpělivosti  

- využívá kladného hodnocení k podpoře motivace a vede žáky k sebehodnocení 

 Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- při řešení problémů podporuje týmovou práci  

- při výuce motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života 

- předkládá úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

- učí žáky formulovat, vyjadřovat a obhajovat (zdůvodňovat) vlastní názor, a zároveň 

naslouchat názorům druhých  

- vede žáky k umění zaujmout vlastními nápady a k umění tyto nápady prezentovat 

- předkládá skupinové aktivity s přiřazením rolí a pravidel pro komunikaci  

- podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  
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- učí žáky formulovat, vyjadřovat a obhajovat (zdůvodňovat) vlastní názor, a zároveň 

naslouchat názorům druhých 

- dodává žákům sebedůvěru  

- vede žáky k dodržování pravidel  

 Kompetence občanské  

Učitel  

- vede žáky k dodržování pravidel 

- motivuje žáky k aktivnímu zapojení vlastní tvorbou  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- rozvijí skupinové a individuální práce  

- při hodnocení se soustředí na individuální pokrok každého žáka, klade důraz na hodnocení a 

sebehodnocení 

- vede žáky k důslednosti, k dodržování pravidel, k trpělivosti, pečlivosti 

- výuku doplňuje o praktické exkurze 

Kompetence digitální  

Učitel  

- podporuje žáky k běžnému používání digitálních zařízení, aplikací a služeb  

- vede žáky k využívání digitálních zařízení, aplikací a služeb při učení, při zapojování do 

života školy a do společnosti 

- motivuje žáky k samostatnému rozhodování při výběru technologií podle konkrétní situace - 

učí žáky získávat a vyhledávat data či informace  

- vede žáky  k bezpečnému spravování a sdílení dat a informací  

- učí žáky vytvářet a upravovat digitální obsah 

 

Mezipředmětové vztahy: matematika – jednoduché početní operace, grafické 

znázornění dat - grafy ostatní předměty - vyhledávání a zpracování informací. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata:  

1. Výchova demokratického občana - VDO  

- svoboda slova (i jeho nebezpečí), pluralita názorů  

- pochopení významu autorského zákona  

4. Multikulturní výchova - MKV  

– komunikace  

6. Mediální výchova - MEDV  

- využívání médií  jako zdroj informací ve vyučování  

- práce v realizačním týmu – prezentace, projekty, výstava v prostorách školy (6. – 9. ročník) 

- zdroje informací – kritické posuzování obsahu, kritický přístup k informacím, ověřování 

zdrojů  

- stavba sdělení (písemná odborná práce)  
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4. ročník: 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

I -5-4-01 Najde a spustí 

aplikaci, pracuje s daty různého 

typu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I -5-4-03 Dodržuje 

bezpečnostní a jiná pravidla 

pro práci s digitálními 

technologiemi 

 

 

- pojmenuje jednotlivá digitální 

zařízení, se kterými pracuje, 

vysvětlí, k čemu slouží 

-  vysvětlí, co je program a 

rozdíly mezi člověkem a 

počítačem 

 

- edituje digitální text, vytvoří 

obrázek 

 

- přehraje zvuk či video 

 

 

- uloží svoji práci do souboru,   

otevře soubor 

- používá krok zpět, zoom 

- řeší úkol použitím schránky 

 

 

 

 

- dodržuje pravidla a pokyny při 

práci s digitálním zařízením 

Digitální technologie 
 

Digitální zařízení 

Zapnutí/vypnutízařízení/aplikace 

 

 

 

Ovládání myši 

Kreslení čar, vybarvování 

 

Používání ovladačů 

Přehrávání zvuku 

Ovládání aplikací (schránka, krok 

zpět, zoom) 

Kreslení bitmapových obrázků 

Psaní slov na klávesnici 

Editace textu 

Ukládání práce do souboru 

Otevírání souborů 

Digitální zařízení 

Zapnutí/vypnutízařízení/aplikace 

Ovládání myši 

Používání ovladačů 

Ovládání aplikací (schránka, krok 

zpět, zoom) 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I -5-4-01 Najde a spustí 

aplikaci, pracuje s daty různého 

typu 

- uvede různé příklady využití 

digitálních technologií v 

zaměstnání rodičů 

Využití digitálních technologií v 

různých oborech 

 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I -5-4-01 Najde a spustí 

aplikaci, pracuje s daty různého 

typu 

- najde a spustí aplikaci, kterou 

potřebuje k práci 

Práce se soubory 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo  
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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 

Ergonomie, ochrana digitálního 

zařízení a zdraví uživatele 

 

Propojení technologií, internet 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-4-02 propojí digitální 

zařízení, uvede možná rizika, 

která s takovým propojením 

souvisejí 

- pamatuje si a chrání své heslo, 

přihlásí se ke svému účtu a 

odhlásí se z něj 

Práce se soubory 

 

Propojení technologií, internet 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-4-02 propojí digitální 

zařízení, uvede možná rizika, 

která s takovým propojením 

souvisejí 

- při práci s grafikou a textem 

přistupuje k datům i na 

vzdálených počítačích a spouští 

online aplikace 

Propojení technologií, internet  

 

Sdílení dat, cloud 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní 

a jiná pravidla pro práci s 

digitálními technologiemi 

- rozpozná zvláštní chování 

počítače a případně přivolá 

pomoc dospělého 

Technické problémy a přístupy k 

jejich řešení 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-1-02 popíše konkrétní 

situaci, určí, co k ní již ví, a 

znázorní ji 

- sdělí informaci obrázkem Piktogramy, emodži 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-1-02 popíše konkrétní 

situaci, určí, co k ní již ví, a 

znázorní ji 

- předá informaci zakódovanou 

pomocí textu či čísel 

Kód 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 
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Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-1-03 vyčte informace z 

daného modelu 

- zakóduje/zašifruje a 

dekóduje/dešifruje text 

Přenos na dálku, šifra 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-1-03 vyčte informace z 

daného modelu 

- zakóduje a dekóduje 

jednoduchý obrázek pomocí 

mřížky 

Přenos na dálku, šifra 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-1-03 vyčte informace z 

daného modelu 

- obrázek složí z daných 

geometrických tvarů či 

navazujících úseček 

Pixel, rastr, rozlišení 

 

Tvary, skládání obrazce 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

 

5. ročník  

 

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  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 

Data, druhy dat 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-3-02 pro vymezený problém 

zaznamenává do existující 

tabulky nebo seznamu číselná i 

nečíselná data 

- pracuje s texty, obrázky a 

tabulkami v učebních 

materiálech 

Doplňování tabulky a datových 

řad 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-1-01 uvede příklady dat, 

která ho obklopují a která mu 

- doplní posloupnost prvků Kritéria kontroly dat 
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mohou pomoci lépe se 

rozhodnout; vyslovuje 

odpovědi na základě dat 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-3-02 pro vymezený problém 

zaznamenává do existující 

tabulky nebo seznamu číselná i 

nečíselná data 

- doplní posloupnost prvků Kritéria kontroly dat 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-1-01 uvede příklady dat, 

která ho obklopují a která mu 

mohou pomoci lépe se 

rozhodnout; vyslovuje 

odpovědi na základě dat 

- umístí data správně do tabulky Řazení dat v tabulce 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-3-02 pro vymezený problém 

zaznamenává do existující 

tabulky nebo seznamu číselná i 

nečíselná data 

- umístí data správně do tabulky Řazení dat v tabulce 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-1-01 uvede příklady dat, 

která ho obklopují a která mu 

mohou pomoci lépe se 

rozhodnout; vyslovuje 

odpovědi na základě dat 

- doplní prvky v tabulce Doplňování tabulky a datových 

řad 

 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-3-02 pro vymezený problém 

zaznamenává do existující 

tabulky nebo seznamu číselná i 

nečíselná data 

- doplní prvky v tabulce  

Vizualizace dat v grafu 
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Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-3-02 pro vymezený problém 

zaznamenává do existující 

tabulky nebo seznamu číselná i 

nečíselná data 

- v posloupnosti opakujících se 

prvků nahradí chybný za 

správný 

Doplňování tabulky a datových 

řad 

Kritéria kontroly dat 

Řazení dat v tabulce 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-01 sestavuje a testuje 

symbolické zápisy postupů 

- v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví 

program pro ovládání postavy 

Příkazy a jejich spojování 

Opakování příkazů 

Pohyb a razítkování 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-02 popíše jednoduchý 

problém, navrhne a popíše 

jednotlivé kroky jeho řešení 

- v programu najde a opraví 

chyby 

Příkazy a jejich spojování 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-04 ověří správnost jím 

navrženého postupu či 

programu, najde a opraví v 

něm případnou chybu 

- v programu najde a opraví 

chyby 

Opakování příkazů  

Pohyb a razítkování 

Ladění, hledání chyb 

Modifikace programu 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-03 v blokově 

orientovaném programovacím 

Ke stejnému cíli vedou různé 

algoritmy jazyce sestaví 

program; rozpozná opakující se 

vzory, používá opakování a 

připravené podprogramy 

I-5-2-03p  rozpozná opakující se 

vzory, používá opakování 

známých postupů 

- rozpozná opakující se vzory, 

používá opakování, stanoví, co 

se bude opakovat a kolikrát 

Ke stejnému cíli vedou různé 

algoritmy 

 

Pevný počet opakování 
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Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-03 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce sestaví program; 

rozpozná opakující se vzory, 

používá opakování a 

připravené podprogramy 

I-5-2-03p  rozpozná opakující se 

vzory, používá opakování 

známých postupů 

- vytvoří a použije nový blok Vlastní bloky a jejich vytváření 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-03 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce sestaví program; 

rozpozná opakující se vzory, 

používá opakování a 

připravené podprogramy 

I-5-2-03p  rozpozná opakující se 

vzory, používá opakování 

známých postupů 

- upraví program pro obdobný 

problém 

Kombinace procedur 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-04 ověří správnost jím 

navrženého postupu či 

programu, najde a opraví v 

něm případnou chybu 

- upraví program pro obdobný 

problém 

Modifikace programu 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

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 

Systém, struktura, prvky, vztahy 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 
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I-5-3-01 v systémech, které ho 

obklopují, rozezná jednotlivé 

prvky a vztahy mezi nimi 

- určí, jak spolu prvky souvisí Systém, struktura, prvky, vztahy 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-01 sestavuje a testuje 

symbolické zápisy postupů 

- v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví 

program řídící chování postavy 

Kreslení čar  

Pevný počet opakování Ladění, 

hledání chyb 

Animace střídáním obrázků 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

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-5-2-03p  rozpozná opakující se 

vzory, používá opakování 

známých postupů 

- rozpozná, jestli se příkaz 

umístí dovnitř opakování, před 

nebo za něj 

Změna vlastností postavy 

pomocí příkazu 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-03 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce sestaví program; 

rozpozná opakující se vzory, 

používá opakování a 

připravené podprogramy 

I-5-2-03p  rozpozná opakující se 

vzory, používá opakování 

známých postupů 

- vytváří, používá a kombinuje 

vlastní bloky 

Vlastní bloky a jejich vytváření 

Programovací projekt 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 
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I -5-2-03 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce sestaví program; 

rozpozná opakující se vzory, 

používá opakování a 

připravené podprogramy 

I-5-2-03p  rozpozná opakující se 

vzory, používá opakování 

známých postupů 

 

 I-5-2-04 ověří správnost jím 

navrženého postupu či 

programu, najde a opraví v 

něm případnou chybu 

- přečte zápis programu a 

vysvětlí jeho jednotlivé kroky 

Čtení programů 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-04 ověří správnost jím 

navrženého postupu či 

programu, najde a opraví v 

něm případnou chybu 

- rozhodne, jestli a jak lze 

zapsaný program nebo postup 

zjednodušit 

Ladění, hledání chyb 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-04 ověří správnost jím 

navrženého postupu či 

programu, najde a opraví v 

něm případnou chybu 

- cíleně využívá náhodu při 

volbě vstupních hodnot příkazů 

Náhodné hodnoty 

 Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-1-02 popíše konkrétní 

situaci, určí, co k ní již ví, a 

znázorní ji 

- pomocí grafu znázorní vztahy 

mezi objekty 

Graf, hledání cesty 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-1-02 popíše konkrétní 

situaci, určí, co k ní již ví, a 

znázorní ji 

- pomocí obrázku znázorní jev Schémata, obrázkové modely 
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Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I -5-1-03 vyčte informace z 

daného modelu 

- pomocí obrázkových modelů 

řeší zadané problémy 

Model 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

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 řízení pohybu a 

reakcí postav 

Programovací projekt Ovládání 

pohybu postav 

Násobné postavy a souběžné 

reakce 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-03 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce sestaví program; 

rozpozná opakující se vzory, 

používá opakování a 

připravené podprogramy 

- používá události ke spuštění 

činnosti postav 

Spouštění pomocí událostí 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-5-2-03 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce sestaví program; 

rozpozná opakující se vzory, 

používá opakování a 

připravené podprogramy  

- ovládá více postav pomocí 

zpráv 

Vysílání zpráv mezi postavami 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

 

I-5-1-01p uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se 

rozhodnout; vyslovuje odpovědi na otázky, které se týkají jeho osoby na základě dat  

I-5-1-02p popíše konkrétní situaci, která vychází z jeho opakované zkušenosti, určí, co k ní již 

ví 
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I-5-2-01p sestavuje symbolické zápisy postupů  

I-5-2-02p popíše jednoduchý problém související s okruhem jeho zájmů a potřeb, navrhne a 

popíše podle předlohy jednotlivé kroky jeho řešení 

 I-5-2-03p rozpozná opakující se vzory, používá opakování známých postupů 

I-5-3-01p v systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé prvky 

 I-5-3-02p pro vymezený problém, který opakovaně řešil, zaznamenává do existující tabulky 

nebo seznamu číselná i nečíselná data 

I-5-4-01p najde a spustí známou aplikaci, pracuje s daty různého typu 

 I-5-4-03p popíše bezpečnostní a jiná pravidla stanovená pro práci s digitálními 

technologiemi 

 

6. ročník 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

I -9-1-02 navrhuje a porovnává 

různé způsoby kódování dat s 

cílem jejich uložení a přenosu 

- rozpozná zakódované 

informace kolem sebe 

Přenos informací, 
standardizované kódy 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I -9-1-02 navrhuje a porovnává 

různé způsoby kódování dat s 

cílem jejich uložení a přenosu 

- zakóduje a dekóduje znaky 

pomocí znakové sady 

Znakové sady 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I -9-1-02 navrhuje a porovnává 

různé způsoby kódování dat s 

cílem jejich uložení a přenosu 

- zašifruje a dešifruje text 

pomocí několika šifer 

Přenos dat, symetrická šifra 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I -9-1-02 navrhuje a porovnává 

různé způsoby kódování dat s 

cílem jejich uložení a přenosu 

- zakóduje v obrázku barvy více 

způsoby 

Identifikace barev, barevný 

model 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I -9-1-02 navrhuje a porovnává 

různé způsoby kódování dat s 

cílem jejich uložení a přenosu 

- zakóduje obrázek pomocí 

základní geometrických tvarů 

Vektorová grafika 
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Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I -9-1-02 navrhuje a porovnává 

různé způsoby kódování dat s 

cílem jejich uložení a přenosu 

- zjednoduší zápis textu a 

obrázku, pomocí kontrolního 

součtu ověří úplnost zápisu 

Zjednodušení zápisu, kontrolní 

součet 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I -9-1-02 navrhuje a porovnává 

různé způsoby kódování dat s 

cílem jejich uložení a přenosu 

- ke kódování využívá i binární 

čísla 

Binární kód, logické A a NEBO 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-1-01 získá z dat informace, 

interpretuje data, odhaluje 

chyby v cizích interpretacích 

dat 

- najde a opraví chyby u 

různých interpretací týchž dat 

(tabulka versus graf) 

Data v grafu a tabulce 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-1-01 získá z dat informace, 

interpretuje data, odhaluje 

chyby v cizích interpretacích 

dat 

- odpoví na otázky na základě 

dat v tabulce 

Evidence dat, názvy a hodnoty v 

tabulce 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka 

 

Učivo 

I-9-1-01 získá z dat informace, 

interpretuje data, odhaluje 

chyby v cizích interpretacích 

dat 

- popíše pravidla uspořádání v 

existující tabulce 

Kontrola hodnot v tabulce 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší 

a následně zhodnotí její 

- doplní podle pravidel do 

tabulky prvky, záznamy 

Filtrování, řazení a třídění dat 
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funkčnost, případně navrhne 

její úpravu 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší 

a následně zhodnotí její 

funkčnost, případně navrhne 

její úpravu 

- navrhne tabulku pro záznam 

dat 

Řešení problémů s daty 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší 

a následně zhodnotí její 

funkčnost, případně navrhne 

její úpravu 

- propojí data z více tabulek či 

grafů 

Porovnání dat v tabulce a grafu 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-01 vysvětlí účel 

informačních systémů, které 

používá, identifikuje jejich 

jednotlivé prvky a vztahy mezi 

nimi; zvažuje možná rizika při 

navrhování i užívání 

informačních systémů 

- popíše pomocí modelu alespoň 

jeden informační systém, s nímž 

ve škole aktivně pracují 

Školní informační systém, 

uživatelé, činnosti, práva, 

databázové relace 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-01 vysvětlí účel 

informačních systémů, které 

používá, identifikuje jejich 

jednotlivé prvky a vztahy mezi 

nimi; zvažuje možná rizika při 

navrhování i užívání 

informačních systémů 

- pojmenuje role uživatelů a 

vymezí jejich činnosti a s tím 

související práva 

Školní informační systém, 

uživatelé, činnosti, práva, 

databázové relace 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 
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I-9-4-02 ukládá a spravuje svá 

data ve vhodném formátu s 

ohledem na jejich další 

zpracování či přenos 

nainstaluje a odinstaluje 

aplikaci 

Instalace aplikací 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá 

data ve vhodném formátu s 

ohledem na jejich další 

zpracování či přenos 

- uloží textové, grafické, 

zvukové a multimediální 

soubory 

Datové a programové soubory a 

jejich asociace v operačním 

systému 

 

Správa souborů, struktura složek 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá 

data ve vhodném formátu s 

ohledem na jejich další 

zpracování či přenos 

- vybere vhodný formát pro 

uložení dat 

 

Datové a programové soubory a 

jejich asociace v operačním 

systému 

 

Správa souborů, struktura složek 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější 

způsob připojení digitálních 

zařízení do počítačové sítě; 

uvede příklady sítí a popíše 

jejich charakteristické znaky 

-  vytvoří jednoduchý model 

domácí sítě; popíše, která 

zařízení jsou připojena do školní 

sítě 

 

Domácí a školní počítačová síť 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější 

způsob připojení digitálních 

zařízení do počítačové sítě; 

uvede příklady sítí a popíše 

jejich charakteristické znaky 

-  porovná různé metody 

zabezpečení účtů 

Přístup k datům: metody 

zabezpečení přístupu, role a 

přístupová práva (vidět obsah, 

číst obsah, měnit obsah, měnit 

práva) 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 
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I-9-4-03 vybírá nejvhodnější 

způsob připojení digitálních 

zařízení do počítačové sítě; 

uvede příklady sítí a popíše 

jejich charakteristické znaky 

- spravuje sdílení souborů Fungování a služby internet 

 

Přístup k datům: metody 

zabezpečení přístupu, role a 

přístupová práva (vidět obsah, 

číst obsah, měnit obsah, měnit 

práva) 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější 

způsob připojení digitálních 

zařízení do počítačové sítě; 

uvede příklady sítí a popíše 

jejich charakteristické znaky 

- pomocí modelu znázorní cestu 

e-mailové zprávy 

Princip e-mailu 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-04 poradí si s typickými 

závadami a chybovými stavy 

počítače 

- zkontroluje, zda jsou části 

počítače správně propojeny, 

nastavení systému či aplikace, 

ukončí program bez odezvy 

Postup při řešení problému s 

digitálním zařízením (např. 

nepropojení, program bez 

odezvy, špatné nastavení, 

hlášení/dialogová okna) 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji 

činnost tak, aby minimalizoval 

riziko ztráty či zneužití dat; 

popíše fungování a diskutuje 

omezení zabezpečovacích 

řešení 

- zkontroluje, zda jsou části 

počítače správně propojeny, 

nastavení systému či aplikace, 

ukončí program bez odezvy 

Postup při řešení problému s 

digitálním zařízením (např. 

nepropojení, program bez 

odezvy, špatné nastavení, 

hlášení/dialogová okna) 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

 

 

7. ročník 

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

I-9-2-01 po přečtení 

jednotlivých kroků algoritmu 

nebo programu vysvětlí celý 

- v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví 

Vytvoření programu 
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postup; určí problém, který je 

daným algoritmem řešen 

 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

program, dbá na jeho čitelnost 

a přehlednost 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-01 po přečtení 

jednotlivých kroků algoritmu 

nebo programu vysvětlí celý 

postup; určí problém, který je 

daným algoritmem řešen 

- po přečtení programu vysvětlí, 

co vykoná 

Vytvoření programu 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

- po přečtení programu vysvětlí, 

co vykoná 

Podprogramy 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-01 po přečtení 

jednotlivých kroků algoritmu 

nebo programu vysvětlí celý 

postup; určí problém, který je 

daným algoritmem řešen 

- ověří správnost programu, 

najde a opraví v něm chyby 

Vytvoření programu 
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Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-03 vybere z více možností 

vhodný algoritmus pro řešený 

problém a svůj výběr zdůvodní; 

upraví daný algoritmus pro jiné 

problémy, navrhne různé 

algoritmy pro řešení problému 

 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

 

I-9-2-06 ověří správnost 

postupu, najde a opraví v něm 

případnou chybu 

- ověří správnost programu, 

najde a opraví v něm chyby 

Vytvoření programu  

 

Podprogramy 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-03 vybere z více možností 

vhodný algoritmus pro řešený 

problém a svůj výběr zdůvodní; 

upraví daný algoritmus pro jiné 

problémy, navrhne různé 

algoritmy pro řešení problému 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

 

- používá cyklus s pevným 

počtem opakování, rozezná, zda 

má být příkaz uvnitř nebo vně 

opakování 

 

 

- vytváří vlastní bloky a používá 

je v dalších programech 

 

 

 

 

- diskutuje různé programy pro 

řešení problému 

Vytvoření programu  

 

Opakování 

 

Podprogramy 
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I-9-2-06 ověří správnost 

postupu, najde a opraví v něm 

případnou chybu 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-03 vybere z více možností 

vhodný algoritmus pro řešený 

problém a svůj výběr zdůvodní; 

upraví daný algoritmus pro jiné 

problémy, navrhne různé 

algoritmy pro řešení problému 

 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

 

I-9-2-06 ověří správnost 

postupu, najde a opraví v něm 

případnou chybu 

- vybere z více možností vhodný 

program pro řešený problém a 

svůj výběr zdůvodní 

Vytvoření programu  

 

Opakování 

 

Podprogramy  

 

Opakování s podmínkou  

 

Události, vstupy 

 

Objekty a komunikace mezi nimi 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, 

jaké informace bude 

potřebovat k jeho řešení; 

situaci modeluje pomocí grafů, 

případně obdobných schémat; 

porovná svůj navržený model s 

jinými modely k řešení 

stejného problému a vybere 

vhodnější, svou volbu zdůvodní  

 

I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v 

modelu všechna data potřebná 

k řešení problému; vyhledá 

chybu v modelu a opraví ji 

- vysvětlí známé modely jevů, 

situací, činností 

 

 

- v mapě a dalších schématech 

najde odpověď na otázku 

Standardizovaná schémata a 

modely 
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Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, 

jaké informace bude 

potřebovat k jeho řešení; 

situaci modeluje pomocí grafů, 

případně obdobných schémat; 

porovná svůj navržený model s 

jinými modely k řešení 

stejného problému a vybere 

vhodnější, svou volbu zdůvodní  

 

I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v 

modelu všechna data potřebná 

k řešení problému; vyhledá 

chybu v modelu a opraví ji 

- pomocí ohodnocených grafů 

řeší problémy 

Ohodnocené grafy, minimální 

cesta grafu, kostra grafu 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, 

jaké informace bude 

potřebovat k jeho řešení; 

situaci modeluje pomocí grafů, 

případně obdobných schémat; 

porovná svůj navržený model s 

jinými modely k řešení 

stejného problému a vybere 

vhodnější, svou volbu zdůvodní  

 

I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v 

modelu všechna data potřebná 

k řešení problému; vyhledá 

chybu v modelu a opraví ji 

-pomocí orientovaných grafů 

řeší problémy 

Orientované grafy, automaty 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, 

jaké informace bude 

potřebovat k jeho řešení; 

situaci modeluje pomocí grafů, 

případně obdobných schémat; 

porovná svůj navržený model s 

-vytvoří model, ve kterém 

znázorní více souběžných 

činností 

Modely, paralelní činnost 
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jinými modely k řešení 

stejného problému a vybere 

vhodnější, svou volbu zdůvodní  

 

I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v 

modelu všechna data potřebná 

k řešení problému; vyhledá 

chybu v modelu a opraví ji 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-01 po přečtení 

jednotlivých kroků algoritmu 

nebo programu vysvětlí celý 

postup; určí problém, který je 

daným algoritmem řešen 

 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

- v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví 

přehledný program k vyřešení 

problému 

Opakování s podmínkou 

 

Události, vstupy 

 

Objekty a komunikace mezi nimi 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, 

jaké informace bude 

potřebovat k jeho řešení; 

situaci modeluje pomocí grafů, 

případně obdobných schémat; 

porovná svůj navržený model s 

jinými modely k řešení 

stejného problému a vybere 

vhodnější, svou volbu zdůvodní  

 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

- používá podmínky pro 

ukončení opakování, rozezná, 

kdy je podmínka splněna 

Opakování s podmínkou 

 

Události, vstupy 

 

Objekty a komunikace mezi nimi 
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možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

- spouští program myší, 

klávesnicí, interakcí postav 

 

- hotový program upraví pro 

řešení příbuzného problému 

Opakování s podmínkou 

 

Události, vstupy 

 

Objekty a komunikace mezi nimi 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

 

 

8. ročník 

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

I-9-2-01 po přečtení 

jednotlivých kroků algoritmu 

nebo programu vysvětlí celý 

postup; určí problém, který je 

daným algoritmem řešen  

 

I-9-2-03 vybere z více možností 

vhodný algoritmus pro řešený 

problém a svůj výběr zdůvodní; 

upraví daný algoritmus pro jiné 

problémy, navrhne různé 

algoritmy pro řešení problému 

- v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví 

přehledný program k vyřešení 

problému 

 

- po přečtení programu vysvětlí, 

co vykoná 

 

-ověří správnost programu, 

najde a opraví v něm chyby 

 

Větvení programu, 
rozhodování 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

- používá podmínky pro větvení 

programu, rozezná, kdy je 

Větvení programu, rozhodování 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

187  

  

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

podmínka splněna 

 

- spouští program myší, 

klávesnicí, interakcí postav 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

- používá souřadnice pro 

programování postav 

Grafický výstup, souřadnice 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

- používá parametry v blocích, 

ve vlastních blocích 

Podprogramy s parametry 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

- vytvoří proměnnou, změní její 

hodnotu, přečte a použije její 

hodnotu 

Proměnné 
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vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-06 ověří správnost 

postupu, najde a opraví v něm 

případnou chybu 

-diskutuje různé programy pro 

řešení problému 

 

-hotový program upraví pro 

řešení příbuzného problému 

Grafický výstup, souřadnice  

 

Podprogramy s parametry 

 

Proměnné 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-03 vymezí problém a určí, 

jak při jeho řešenívyužije 

evidenci dat; na základě 

doporučeného i vlastního 

návrhu sestaví tabulku pro 

evidenci dat a nastaví pravidla 

a postupy pro práci se záznamy 

v evidenci dat 

-při tvorbě vzorců rozlišuje 

absolutní a relativní adresu 

buňky 

Relativní a absolutní adresy 

buněk 

 

Použití vzorců u různých typů 

dat 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-03 vymezí problém a určí, 

jak při jeho řešenívyužije 

evidenci dat; na základě 

doporučeného i vlastního 

návrhu sestaví tabulku pro 

evidenci dat a nastaví pravidla 

a postupy pro práci se záznamy 

v evidenci dat 

-používá k výpočtům funkce 

pracující s číselnými a textovými 

vstupy (průměr, maximum, 

pořadí, zleva, délka, počet, 

když) 

Funkce s číselnými vstupy 

 

Funkce s textovými vstupy 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-03 vymezí problém a určí, 

jak při jeho řešenívyužije 

evidenci dat; na základě 

doporučeného i vlastního 

- řeší problémy výpočtem s daty Použití vzorců u různých typů 

dat 
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návrhu sestaví tabulku pro 

evidenci dat a nastaví pravidla 

a postupy pro práci se záznamy 

v evidenci dat 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-03 vymezí problém a určí, 

jak při jeho řešenívyužije 

evidenci dat; na základě 

doporučeného i vlastního 

návrhu sestaví tabulku pro 

evidenci dat a nastaví pravidla 

a postupy pro práci se záznamy 

v evidenci dat 

- připíše do tabulky dat nový 

záznam 

Vkládání záznamu do 

databázové tabulky 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, 

řazení a filtrování dat v 

tabulce, aby mohl odpovědět 

na položenou otázku; využívá 

funkce pro automatizaci 

zpracování dat 

- seřadí tabulku dat podle 

daného kritéria (velikost, 

abecedně) 

Řazení dat v tabulce 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, 

řazení a filtrování dat v 

tabulce, aby mohl odpovědět 

na položenou otázku; využívá 

funkce pro automatizaci 

zpracování dat 

- používá filtr na výběr dat z 

tabulky, sestaví kritérium pro 

vyřešení úlohy 

Filtrování dat v tabulce 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, 

řazení a filtrování dat v 

tabulce, aby mohl odpovědět 

na položenou otázku; využívá 

funkce pro automatizaci 

- ověří hypotézu pomocí 

výpočtu, porovnáním nebo 

vizualizací velkého množství dat 

Zpracování výstupů z velkých 

souborů dat 
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zpracování dat 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

 

 

9. ročník 

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

I-9-2-02 rozdělí problém na 

jednotlivě řešitelné části a 

navrhne a popíše kroky k jejich 

řešení 

 

I-9-2-03 vybere z více možností 

vhodný algoritmus pro řešený 

problém a svůj výběr zdůvodní; 

upraví daný algoritmus pro jiné 

problémy, navrhne různé 

algoritmy pro řešení problému 

- řeší problémy sestavením 

algoritmu 

 

Programovací projekt a plán 
jeho realizace 
 
Popsání problému 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

- v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví 

přehledný program k vyřešení 

problému 

Programovací projekt a plán 

jeho realizace   

 

Pohyb v souřadnicích 

 

 Ovládání myší, posílání zpráv  

 

Vytváření proměnné, seznamu, 

hodnoty prvků seznamu  

 

Nástroje zvuku, úpravy seznamu 

Import a editace kostýmů, 

podmínky  

 

Návrh postupu, klonování  

 

Animace kostýmů postav, 

události   

 

Analýza a návrh hry, střídání 

pozadí, proměnné   
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Výrazy s proměnnou  

 

 Tvorba hry s ovládáním, více 

seznamů 

 

Tvorba hry, příkazy hudby, 

proměnné a seznamy 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

- ověří správnost programu, 

najde a opraví v něm chyby 

Programovací projekt a plán 

jeho realizace  

 

Testování, odladění, odstranění 

chyb 

 

Návrh postupu, klonování 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

- diskutuje různé programy pro 

řešení problému 

Programovací projekt a plán 

jeho realizace  

 

Testování, odladění, odstranění 

chyb  

 

Analýza a návrh hry, střídání 

pozadí, proměnné 

 

Výrazy s proměnnou 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

- vybere z více možností vhodný 

program pro řešený problém a 

svůj výběr zdůvodní 

Programovací projekt a plán 

jeho realizace 

 

Návrh postupu, klonování 

 

Analýza a návrh hry, střídání 

pozadí, proměnné 
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případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

 

Výrazy s proměnnou 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-05 v blokově 

orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný 

program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program 

vyzkouší a opraví v něm 

případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

- řeší problém jeho rozdělením 

na části pomocí vlastních bloků 

Programovací projekt a plán 

jeho realizace  

 

Vytváření proměnné, seznamu, 

hodnoty prvků seznamu  

 

Návrh postupu, klonování  

 

Analýza a návrh hry, střídání 

pozadí, proměnné 

 

Výrazy s proměnnou 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-06 ověří správnost 

postupu, najde a opraví v něm 

případnou chybu 

- hotový program upraví pro 

řešení příbuzného problému 

Programovací projekt a plán 

jeho realizace  

 

Návrh postupu, klonování  

 

Analýza a návrh hry, střídání 

pozadí, proměnné 

 

Výrazy s proměnnou 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-2-06 ověří správnost 

postupu, najde a opraví v něm 

případnou chybu 

- zvažuje přístupnost 

vytvořeného programu různým 

skupinám uživatelů a dopady na 

ně 

Programovací projekt a plán 

jeho realizace 

 

 Tvorba hry s ovládáním, více 

seznamů 

 

Tvorba hry, příkazy hudby, 

proměnné a seznamy 

Průřezové téma  Přesahy, komentář 
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Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-01 popíše, jak funguje 

počítač po stránce hardwaru i 

operačního systému; diskutuje 

o fungování digitálních 

technologií určujících trendy ve 

světě 

 

I-9-4-04 poradí si s typickými 

závadami a chybovými stavy 

počítače 

- pojmenuje části počítače a 

popíše, jak spolu souvisí 

Složení současného počítače a 

principy fungování jeho součástí 

 

Operační systémy: funkce, typy, 

typické využití 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-01 popíše, jak funguje 

počítač po stránce hardwaru i 

operačního systému; diskutuje 

o fungování digitálních 

technologií určujících trendy ve 

světě 

 

I-9-4-04 poradí si s typickými 

závadami a chybovými stavy 

počítače 

- vysvětlí rozdíl mezi 

programovým a technickým 

vybavením 

Složení současného počítače a 

principy fungování jeho součástí 

 

Operační systémy: funkce, typy, 

typické využití 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-01 popíše, jak funguje 

počítač po stránce hardwaru i 

operačního systému; diskutuje 

o fungování digitálních 

technologií určujících trendy ve 

světě 

 

- diskutuje o funkcích 

operačního systému a popíše 

stejné a odlišné prvky některých 

z nich 

Operační systémy: funkce, typy, 

typické využití 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá 

data ve vhodném formátu s 

- na příkladu ukáže, jaký 

význam má komprese dat 

Komprese a formáty souborů  
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ohledem na jejich další 

zpracování či přenos 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější 

způsob připojení digitálních 

zařízení do počítačové sítě; 

uvede příklady sítí a popíše 

jejich charakteristické znaky 

- popíše, jak fungují vybrané 

technologie z okolí, které 

považuje za inovativní 

Fungování nových technologií 

kolem mě (např. smart 

technologie, virtuální realita, 

internet věcí, umělá inteligence) 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější 

způsob připojení digitálních 

zařízení do počítačové sítě; 

uvede příklady sítí a popíše 

jejich charakteristické znaky 

- na schematickém modelu 

popíše princip zasílání dat po 

počítačové síti 

Typy, služby a význam 

počítačových sítí 

 

Fungování sítě: klient, server, 

switch, paketový přenos dat, IP 

adresa 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější 

způsob připojení digitálních 

zařízení do počítačové sítě; 

uvede příklady sítí a popíše 

jejich charakteristické znaky 

- vysvětlí vrstevníkovi, jak 

fungují některé služby internetu 

Struktura a principy Internetu, 

datacentra, cloud  

 

Web: fungování webu, webová 

stránka, webový server, 

prohlížeč, odkaz/URL 

 

Princip cloudové aplikace (např. 

e-mail, e-shop, streamování) 

Průřezové téma  Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji 

činnost tak, aby minimalizoval 

riziko ztráty či zneužití dat; 

popíše fungování a diskutuje 

omezení zabezpečovacích 

řešení 

- diskutuje o cílech a metodách 

hackerů 

Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a 

metody útočníků), nebezpečné 

aplikace a systémy 

 

Zabezpečení počítače a dat: 

aktualizace, antivir, firewall, 

zálohování a archivace dat 
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Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji 

činnost tak, aby minimalizoval 

riziko ztráty či zneužití dat; 

popíše fungování a diskutuje 

omezení zabezpečovacích 

řešení 

- vytvoří myšlenkovou mapu 

prvků zabezpečení počítače a 

dat 

Zabezpečení počítače a dat: 

aktualizace, antivir, firewall, 

zálohování a archivace dat 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji 

činnost tak, aby minimalizoval 

riziko ztráty či zneužití dat; 

popíše fungování a diskutuje 

omezení zabezpečovacích 

řešení 

- diskutuje, čím vším vytváří 

svou digitální stopu 

Digitální stopa: sledování polohy 

zařízení, záznamy o přihlašování 

a pohybu po internetu, 

sledování komunikace, 

informace o uživateli v souboru 

(metadata); sdílení a trvalost 

(nesmazatelnost) dat 

 

Fungování a algoritmy sociálních 

sítí, vyhledávání a cookies 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

 

 

 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

 

 I-9-1-01p získá z dat informace, interpretuje data z oblastí, se kterými má zkušenosti 

 I-9-1-02p zakóduje a dekóduje jednoduchý text a obrázek 

 I-9-1-03p popíše problém podle nastavených kritérií a na základě vlastní zkušenosti určí, 

jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; k popisu problému používá grafické znázornění 

 I-9-1-04p stanoví podle návodu, zda jsou v popisu problému všechny informace potřebné k 

jeho řešení 

I-9-2-01p po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vztahujícího se k praktické činnosti, 

kterou opakovaně řešil, uvede příklad takové činnosti 

 I-9-2-02p rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a popíše podle návodu kroky k jejich 

řešení  

I-9-2-03p navrhne různé algoritmy pro řešení problému, s kterým se opakovaně setkal 
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I-9-3-01p popíše účel informačních systémů, které používá  

I-9-3-02p nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce 

I-9-3-03p na základě doporučeného návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat 

I-9-4-01p rozlišuje funkce počítače po stránce hardwaru i operačního systému 

 I-9-4-02p ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu  

I-9-4-03p pracuje v online prostředí; propojí podle návodu digitální zařízení a na příkladech 

popíše možná rizika, která s takovým propojením souvisejí 

 I-9-4-04p rozpozná typické závady a chybové stavy počítačů a obrátí se s žádostí o pomoc na 

dospělou osobu  

I-9-4-05p dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat 

 

5.4. Člověk a jeho svět  

Charakteristika oblasti  

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována pouze na 1. stupni základního 

vzdělávání.  

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovedností a prvotní 

zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí 

pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se 

tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí, učí se vnímat lidi a 

vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek a přírodních jevů, pozorovat je a 

přemýšlet o nich.   

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je členěna do pěti tematických okruhů - Místo, 

kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví.  

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět zahrnuje tyto vzdělávací předměty: Prvouka, 

Přírodověda, Vlastivěda.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  

- orientaci ve světě informací, k využívání různých informačních zdrojů  

- propojování historických, zeměpisných a kulturních událostí  

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech a k jejímu využití ve vlastních 

projevech, názorech a výtvorech  

- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování  

- dodržování společně vytvořených a přijatých pravidel soužití, k plnění povinností a 

společných úkolů  

- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání  

- bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a 

ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

197  

  

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností 

aktivního uplatnění při jejich ochraně  

- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl 

uspět  

- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí  

- upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích 

ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých  

  

5.4.1. Přírodověda  

  

Ročník  1.  2.  3.  4.  5.  

Časová 

dotace  

-  -  -  1 1+1  

  

Charakteristika předmětu  

Předmět Přírodověda navazuje na vzdělávací obsah Prvouky v 1. – 3. ročníku.  

Vyučovací předmět Přírodověda se učí ve 4. S časovou dotací 1 hodina  a v 5. ročníku tvoří 

dotace 2 hodiny týdně (1 hodina z disponibilní dotace). Ve 4. a 5. třídě jsou zařazeny tyto 

tematické okruhy – Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.  

  

Vzdělávání v předmětu Přírodověda:  

- směřuje k přirozenému vyjadřování pozitivních citů k přírodě a okolnímu prostředí  

- vytváří ohleduplný vztah k přírodě  

- směřuje k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí  

- vede žáka k objevování a poznávání všeho, co jej zajímá a v čem by v budoucnu mohl uspět 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- přírodovědné vycházky  

- pozorování  

- pokusy  

- diskuse  

- projekty  

  

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:  

- český jazyk – popis, vyprávění, telegram, dopis  

- výtvarná výchova – příroda jako námět i materiál  

- pracovní činnosti – péče o rostliny, příprava zdravé stravy  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel  

- zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů  

- pozoruje pokrok všech žáků  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

198  

  

- vede žáky, aby používali odbornou literaturu  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- zajímá se o náměty  

- klade otevřené otázky  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

- vede žáky, aby na sebe brali ohledy  

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- každému žákovi umožní zažít úspěch  

- dodává žákům sebedůvěru  

- podle potřeby pomáhá žákům  

Kompetence občanské  

Učitel  

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

- dodává žákům sebedůvěru  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli  

 Kompetence digitální  

Učitel  

- motivuje žáky ke zkoumání přírody s využitím online aplikací 

- vede žáky k respektování autorských práv při využívání obrázků, videí a informací 

- umožní žákům využívat online aplikace (3D objekty, virtuální prohlídky muzeí, výukové 

programy) 

 

V předmětu Přírodověda se prolínají průřezová témata:  

1. Osobnostní a sociální rozvoj - OSV:  

a/ Psychohygiena: Dobrý vztah k sobě samému, dobrá organizace času, hledání pomoci při 

potížích  

5. Environmentální výchova - ENV:  

a/ Ekosystémy: Les – les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa, pole 

– význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich 

okolí, vodní zdroje – lidské aktivity spojené s lidským hospodařením, důležitost pro krajinnou 

ekologii, lidské sídlo – město- vesnice – umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, 

aplikace na místní podmínky  

b/ Základní podmínky života: voda – vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské 

aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení, ovzduší – význam 

pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, půda –  

význam půdy, ohrožení půdy, rekultivace. 
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d/ Vztah člověka k prostředí: Prostředí a zdraví – rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, 

možnosti a způsoby ochrany zdraví  

  

Ročník: 4.  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy 
přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem 
přírody a činností člověka  
ČJS-5-4-01p - na jednotlivých 

příkladech poznává propojenost 

živé a neživé přírody  

- dělí přírodu na živou a 
neživou - zdůvodní význam vody 
a vzduchu pro život  
- pozná a porovná některé  

 
významné horniny a nerosty a 
jejich využití  

 

  

Živá a neživá příroda  

- vzduch, voda, půda  

- horniny a nerosty  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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  

- dělí houby na tři 
základní skupiny  
- popíše základní stavbu 
těla    jedlé i jedovaté houby 
 - charakterizuje hlavní znaky     
rostlin  
- dělí rostliny podle místa 
růstu  a užitku  
- charakterizuje hlavní 

znaky ryb, obojživelníků, plazů, 

ptáků a savců  

- rozlišuje domácí a 
hospodářská zvířata  
- charakterizuje jejich 

základní  

znaky a význam pro člověka  

-  

Houby, rostliny a živočichové  
  

 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 ČJS-5-4-06 založí jednoduchý 

pokus, naplánuje a zdůvodní 

postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu 

ČJS-5-4-06p provádí jednoduché 

pokusy se známými látkami 

- zná základní jednotky délky, 

hmotnosti, teploty a času - 

vyjmenuje měřící  přístroje  

Vlastnosti látek  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS -5-4-03 zkoumá základní 

společenstva ve vybraných 

lokalitách regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy 

mezi organismy  

 

- rozpozná základní rostliny a 

živočichy v daném ekosystému  

Ekosystémy  

 

ČJS-5-4-03p-  zkoumá 

základní společenstva 

vyskytující se v nejbližším okolí 

a pozoruje přizpůsobení 

organismů prostředí  

  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy  

Přesahy, komentář  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS -5-4-05 zhodnotí některé 
konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, 
které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo 
poškozovat  

 
ČJS-5-4-05p-  zvládá péči o 
pokojové rostliny  
ČJS-5-4-05p - chová se podle 
zásad ochrany přírody a 
životního prostředí  
ČJS-5-4-05p-  popisuje vliv 
činnosti lidí na přírodu a 
jmenuje některé činnosti, které 
přírodnímu prostředí pomáhají  
a které ho poškozují  

  

  

- uvede přírodní jevy i 

jiné situace, které mohou 

ohrozit lidské zdraví a životy, 

vymezí (vybere z příkladů) 

vhodný způsob ochrany  

Ekologie a ochrana přírody - 
pravidla mladého ochránce 
přírody  

  

  

  

  

 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí  

Přesahy, komentář  

 

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS -5-5-04 uplatňuje účelné 

způsoby chování v situacích 

ohrožujících zdraví a v 

modelových situacích 

simulujících mimořádné 

události; 

- prokazuje v situaci dopravního 
hřiště bezpečné způsoby  
chování a jednání v roli cyklisty   

Dopravní výchova  
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ČJS -5-5-04 vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a 
vyvodí odpovídající závěry pro 
své chování jako chodec a 
cyklista  
ČJS-5-5-04p - uplatňuje účelné 
způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích 
simulujících mimořádné události   
ČJS-5-5-04p - uplatňuje základní 

pravidla silničního provozu pro 

cyklisty; správně vyhodnotí 

jednoduchou dopravní situaci 

na hřišti 

 
- uvede základní ochranné prvky 

v silniční dopravě v roli chodce a 

cyklisty, cíleně je používá  

 

- dopravní značky; předcházení 
rizikovým situacím v dopravě a 
v dopravních prostředcích  
(bezpečnostní prvky)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Dopravní hřiště, spolupráce s 

Městskou policií Kadaň  

  

Ročník: 5.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě 

elementárních poznatků o Zemi 

jako součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením času a 

střídáním ročních období 

 ČJS-5-4-02p - popíše střídání 

ročních období  

  
 

Vesmír a Země  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý 
pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí  
výsledky pokusu 

 ČJS-5-4-06p - provádí 

jednoduché pokusy se známými 

látkami  

  Životní podmínky 

 

 

 

 

 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života  

Přesahy, komentář  
pokus – pozorování půdy, žížala  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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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  

  Rozmanitost podmínek života 
na Zemi  

  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé 
etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte 
před a po jeho narození 
 ČJS-5-5-02p - rozlišuje  
jednotlivé etapy lidského života  

  

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o 
lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu 
života  
ČJS-5-5-01p-  uplatňuje 
základní znalosti, dovednosti a 
návyky související s preventivní 
ochranou zdraví a zdravého  
životního stylu  

  

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj 
čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na  
oprávněné nároky jiných osob  

  

ČJS-5-5-05 předvede v 
modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek  
ČJS-5-5-05p - odmítá návykové 
látky  

  

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní 
dovednosti a návyky související 
s podporou zdraví a  
jeho preventivní ochranou  

 

 

 

 

 

 

 

-řídí se pravidly zdravého  

způsobu života a prevence  

  

 

 

 

  

  

  

- samostatně řeší 
modelové situace při 
mimořádných událostech  

  

  

 

Lidské tělo 

  

  

  

  

 

Péče o zdraví, první pomoc  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Osobní bezpečí a krizové 

situace 

  

  

  

  

 Návykové látky, závislosti a 

zdraví 

  

 

 

 

Průřezové téma Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné 
způsoby chování v situacích 

 Osobní bezpečí, krizové situace 
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ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích 
simulujících mimořádné 
události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a 
vyvodí odpovídající závěry pro 
své chování jako chodec a 
cyklista  
ČJS-5-5-04p - uplatňuje účelné 
způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích 
simulujících mimořádné události   
ČJS-5-5-04p - uplatňuje základní 
pravidla silničního provozu pro 
cyklisty; správně vyhodnotí 
jednoduchou  
dopravní situaci na hřišti  

  

  

ČJS-5-5-07 rozpozná život 
ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí 
lékařskou pomoc  
ČJS-5-5-07p-  ošetří drobná 
poranění a v případě nutnosti  
zajistí lékařskou pomoc  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První pomoc v různých 

situacích 

Průřezové téma 
1. Osobnostní a sociální výchova -  a/ Psychohygiena   

Přesahy, komentář 

  

  

  

5.4.2. Vlastivěda  

Ročník  1.  2.  3.  4.  5.  

Časová 

dotace  

-  -  -  1+1 2  

  

Charakteristika předmětu  

Vlastivěda je předmět zahrnující několik oblastí lidského poznání, který je základem 

pro další vzdělávání. Učivo vlastivědy obsahuje několik složek -  dějepisnou složku, úkolem 

této oblasti je položit základy poznání historie našeho národa a zeměpisnou složku, jejím 

cílem je poznání krajiny a naší vlasti, se zaměřením na Evropu.  

Vlastivěda se vyučuje jako povinný předmět ve 4. a 5. ročníku v časové dotaci po 2 

hodinách týdně ( v 5. ročníku je 1 disponibilní hodina). 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

204  

  

- frontální výuka s pomůckami  

- didaktické hry  

- řešení modelových situací  

- vycházky, exkurze  

- skupinové práce a práce ve dvojicích  

- vytváření pojmových (myšlenkových) map  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel  

- motivuje žáky pro celoživotní učení  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- zadává úkoly zajímavým způsobem  

- vede žáky k vyhledávání informací  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

- umožňuje žákům vyjádřit své myšlenky a názory  

- vede žáky ke komunikaci, k respektování názoru druhých, k vyjádření a formování svých 

myšlenek a názorů  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- navozuje pocit nutnosti spolupráce s ostatními  

- vede žáky ke spolupráci při řešení úkolů, k diskusi  

Kompetence občanské  

Učitel  

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

- vede žáka k respektování lidí kolem sebe  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci  

Kompetence digitální  

Učitel  

- motivuje žáky ke zkoumání přírody s využitím online aplikací 

- vede žáky k respektování autorských práv při využívání obrázků, videí a informací 

- umožní žákům využívat online aplikace (3D objekty, virtuální prohlídky muzeí a měst, 

online mapy, výukové programy) 

 

  

Předmětem Vlastivěda se prolínají průřezová témata:  

2. Výchova demokratického občana- VDO  

- principy demokracie jako forma vlády a způsobu rozhodování  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS  
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- Evropa a svět nás zajímá  

- Jsme Evropané  

- Objevujeme Evropu  

4. Multikulturní výchova - MKV  

- Etnický původ  

5. Environmentální výchova  

- Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí  

Ročník: 4.  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní 
orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly 
našeho státu a jejich význam 
ČJS-5-1-06p - pozná státní  
symboly České republiky  

  

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí 
polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a 
státu  
ČJS-5-1-01p popíše polohu 
svého bydliště na mapě, začlení 
svou obec (město) do 
příslušného kraje  
ČJS-5-1-01p-orientuje se na 
mapě České republiky, určí 
světové strany  

  

ČJS-5-1-02 určí světové strany 
v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se 
podle zásad bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě  
 
ČJS-5-1-02p - řídí se zásadami 
bezpečného pohybu a pobytu v 
přírodě  
ČJS-5-1-02p - orientuje se na 
mapě České republiky, určí 
světové strany  

  

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi 

náčrty, plány a základními typy 

map 

 

- rozlišuje hlavní orgány státní 
moci, symboly našeho státu a 
jejich význam  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

- rozlišuje základní typy map  

 

Místo, kde žijeme  

- státní zřízení  

- státní symboly   

 

 

 

- Mapy   

- práce s mapou  
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Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Jsme 

Evropané  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě  

vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, v 
rodině, v obci (městě)  
ČJS-5-2-01p-dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, v rodině, v  
obci (městě)  

  

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém 
okolí jednání a chování, která 
se už nemohou tolerovat   
ČJS-5-2-02p-  rozpozná 
nevhodné jednání a chování 
vrstevníků a dospělých 
 ČJS-5-2-02p - uvede základní 
práva dítěte, práva a povinnosti 
žáka školy  
 
ČJS-5-2-03 orientuje se v 

základních formách vlastnictví; 

používá peníze v běžných 

situacích, odhadne a 

zkontroluje cenu nákupu a 

vrácené peníze, na příkladu 

ukáže nemožnost realizace 

všech chtěných výdajů, 

vysvětlí, proč spořit, kdy si 

půjčovat a jak vracet dluhy 

 

 ČJS-5-2-03p-  používá peníze v 

běžných situacích, odhadne a 

zkontroluje cenu jednoduchého 

nákupu a vrácené peníze  

ČJS-5-2-03p-  porovná svá přání 

a potřeby se svými finančními 

možnostmi, uvede příklady rizik 

půjčování peněz  

ČJS-5-2-03p-sestaví jednoduchý 
osobní/rodinný rozpočet, uvede 
příklady základních příjmů a 
výdajů 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vlastními slovy vyjádří, co 
znamená, že je banka správce 
peněz   

 
- porovná svá přání a potřeby se 
svými finančními možnostmi - 
sestaví jednoduchý osobní 
rozpočet  
uvede příklady základních 

příjmů a výdajů domácnosti - 

objasní, jak řešit situaci, kdy 

jsou příjmy větší než výdaje  - 

objasní, jak řešit situaci, kdy 

jsou příjmy menší než výdaje  - 

na příkladech objasní rizika 

půjčování peněz 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás  

 

- mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vlastnictví (soukromé, veřejné, 
osobní)  

- příjmy a výdaje domácnosti 
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DG-2-1-09 I v digitálním světě dodržuje pravidla slušného chování. 

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

 

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými 
údaji a využívá zjištěných údajů 
k pochopení vztahů mezi  
ději a mezi jevy  

  

 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí 
na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na 
našem území v minulosti a 
současnosti s využitím 
regionálních specifik  

 
ČJS-5-3-03p- rozeznává rozdíl 
mezi životem dnes a životem v 
dávných dobách  
ČJS-5-3-03p- uvede významné 
události, které se vztahují k 
regionu a kraji  
ČJS-5-3-03p- vyjmenuje 
nejvýznamnější kulturní, 
historické a přírodní památky v 
okolí svého bydliště  

  

  

  

  

  

Lidé a čas   

- letopočet, sled událostí  

  

 

  

  

  

Současnost a minulost  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

  

Ročník: 5.  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 
ČJS-5-1-03 Vyhledává 
jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na 
mapách naší republiky, Evropy  

 

ČJS-5-1-03p - má základní 
znalosti o České republice a její  
zeměpisné poloze v Evropě  

 

  

Evropa  
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ČJS-5-1-05 porovná způsob 
života a přírodu v naší vlasti i v 
jiných zemích  
ČJS-5-1-05p - sdělí poznatky a  

zážitky z vlastních cest  

  

ČJS-5-1-04 vyhledá typické 
regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a 
kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich 
význam  
 
ČJS-5-1-04p – uvede 
pamětihodnosti, zvláštnosti a 
zajímavosti regionu, ve kterém 
bydlí   

  

  

  

 

  

 

 

  

 

Česká republika  

 

 

 

 

 

- regiony ČR  

  

  

  

  

  

  

 

DG-2-1-04 Ukládá si zajímavé odkazy na zdroje informací pro další použití; odliší vlastní a cizí digitální obsah; 

používá-li cizí digitální obsah, uvede zdroj. 

Průřezové téma  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH -  Jsme 

Evropané, Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými 
údaji a využívá zjištěných údajů 
k pochopení vztahů mezi  
ději a mezi jevy  

  

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí 
na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem 
území v minulosti a současnosti 
s využitím  regionálních specifik  
 ČJS-5-3-03p - rozeznává rozdíl 
mezi životem dnes a životem v 
dávných dobách  
ČJS-5-3-03p – uvede významné 
události, které se vztahují k 
regionu a kraji  
ČJS-5-3-03p - vyjmenuje 
nejvýznamnější kulturní, 
historické a přírodní památky v 
okolí svého bydliště  

 

  

  

  

Současnost a minulost 

  

  

 

 

Regionální památky 
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ČJS-5-3-02  využívá knihoven, 
sbírek muzeí a galerií jako 
informační zdroje pro 
pochopení minulosti  

  

  

  

 

DG-2-2-01 Vytváří jednoduchý digitální obsah (texty, tabulky, obrázky, audio, video), vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů. 

Průřezové téma  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ  

Přesahy, komentář  

Vlastivědná vycházka – Městská 

památková rezervace  

  

5.4.3. Prvouka  

  

ročník  1.  2.  3.  4.  5.  

časová 

dotace  

2  2  2  -  -  

  

Charakteristika předmětu  

Vzdělávání v předmětu Prvouka uvádí žáka do prostředí školy, řádu školního života. 

Vytváří předpoklady pro formování základních pracovních i režimových návyků. Předkládá 

nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života. Posiluje vnímavý vztah k jejich okolí, 

formuje základní vztah k životu, k sobě, k lidem, živočichům, lidským činnostem, lidským 

výtvorům a životnímu prostředí.  

Svým obsahem a výchovným zaměřením otevírá prvouka cestu k utváření základních 

potřebných životních postojů a hodnotových orientací žáka. Vyučovací předmět Prvouka je 

zařazen samostatně v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny týdně.  

Mezipředmětové vztahy  

Předmět Prvouka je úzce spjat s ostatními předměty např.:  

s českým jazykem - čtení s porozuměním  

s výtvarnou výchovou – úprava sešitu a pracovních listů 

s tělesnou výchovou – vycházky do přírody, turistika  

s pracovními činnostmi – výrobky z přírodnin, péče o pokojové rostliny Formy 

a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka s pomůckami  

- didaktické hry  

- řešení modelových situací  

- vycházky, pozorování v přírodě  

- skupinové práce a práce ve dvojicích  

- vytváření pojmových (myšlenkových) map  

- jednoduché pokusy  
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení  

Učitel  

- motivuje žáky pro celoživotní učení  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- zadává úkoly zajímavým způsobem  

- vede žáky k vyhledávání informací  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

- umožňuje žákům vyjádřit své myšlenky a názory  

- vede žáky ke komunikaci, k respektování názoru druhých, k vyjádření a formování svých 

myšlenek a názorů  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- navozuje pocit nutnosti spolupráce s ostatními  

- vede žáky ke spolupráci při řešení úkolů, k diskusi  

Kompetence občanské  

Učitel  

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

- vede žáka k respektování lidí kolem sebe  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci  

 Kompetence digitální  

Učitel  

- vede žáky k využívání digitálních technologií ve výuce 

 

V předmětu Prvouka se prolínají průřezová témata:  

1. Osobnostní a sociální výchova - OSV  

a) Osobnostní rozvoj -  cvičení smyslového vnímání (například: pokusy s potravinami, 

poznávání přírodnin – zkoumání jejich vlastností), rozvoj pozornosti při získávání nových 

poznatků, cvičení soustředění při plnění úkolů při procvičování a opakování b) Sociální 

rozvoj  

- péče o kvalitní vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro spolužáky, umění 

respektovat se navzájem  

- zdokonalování se ve verbální komunikaci – modelové situace v prvoučných tématech  

(prosba, omluva, blahopřání, informace pro druhé, vysvětlení)  

4. Multikulturní výchova - MKV  

b) Lidské vztahy - rozvíjení schopnosti spolupráce v třídním kolektivu, prosazovat slušné 

chování ve škole i mimo ní  

5. Environmentální výchova - ENV  

d) Vztah člověka k prostředí  
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- seznámení se s ekologickými problémy v obci a okolí, zajišťování ochrany životního 

prostředí v naší obci  

  

Učební osnovy  

Ročník: 1.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - určí bezpečně cestu do 
školy a zpět  
- orientuje se v budově 
školy a v blízkém okolí školy -
dokáže se připravit na  
vyučování  

- pojmenuje město, ve 

kterém žije a ulici, ve které bydlí  

Škola 

 

 

 

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - rozlišuje základní 
příbuzenské vztahy  
- vymezí rozdělení rolí v 

rodině,  

úcta, ochrana  

- zná základní povinnosti 

a úkoly členů rodiny uplatňuje 

vhodné chování ve škole jako 

výraz „reprezentace“ rodiny  

Rodina  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA -   

 Přesahy, komentář  

b) Sociální rozvoj- péče o kvalitní vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro 

spolužáky, umění respektovat se navzájem  
 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 rozlišuje různé pracovní 
činnosti / povolání /, 
uvědomuje si jejich význam, 
zvlášť u lidí ve svém okolí  
rozlišuje: den, noc, části dne, dny 
v týdnu, pracovní dny, dny 
volna, svátky – Vánoce,  
Velikonoce  

  

- pozná české mince a 

bankovky   

  

 - Odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze 
 

Současnost a minulost v našem 

životě 

 

 

 

 

 

 

- v obchodě  
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ČJS-3-5-02 Rozezná nebezpečí 

různého charakteru, využívá 

bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času  

 

  

- určí vhodná místa pro 

hru a trávení volného času  

 

 

- volný čas  

  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - popíše proměny přírody 
v jednotlivých ročních obdobích 
a příčiny některých přírodních 
dějů a zákonitostí-  
- rozliší některá domácí 

zvířata, rozlišuje zvíře dospělé a 

mládě  

Rozmanitost přírody 
- proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích 
- rostliny a živočichové 

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - uplatňuje základní návyky 

osobní a intimní hygieny a 

pravidelně je řadí do 

denního režimu  

Člověk a jeho zdraví 

- režim dne, hygiena  

-  lidské tělo, zdraví a nemoc, 

úraz  

 

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

  

 

Ročník: 2.  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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 bezpečné způsoby 

pohybu a chování v silničním 

provozu při cestě do školy a ze 

školy, charakterizuje  

Člověk a jeho zdraví 

 

- osobní bezpečí 
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ČJS-3-5-02p-  rozezná 
nebezpečí; dodržuje zásady 
bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví 
jiných  
ČJS-3-5-02p-  uplatňuje 
základní pravidla silničního 
provozu pro účastníka 
silničního  
provozu  

  

  

nebezpečná místa   

- ví, kdy použít čísla 
tísňového volání – 112, 150, 
155 a 158 - orientuje se ve 
škole a v okolí školy  
- vytváří si svůj 

nejvhodnější způsob práce a 

odpočinku  - dodržuje 

základní režimové návyky v 

průběhu dne a týdne -

orientuje se v obci, určí 

základní směry do jiných částí 

obce a umístění význačných 

budov a objektů  

- režim dne  

-  bezpečné chování v silničním 

provozu 

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

ČJS-3-5-02 Rozezná nebezpečí 

různého charakteru, využívá 

bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času  

- vhodně se chová ke 
spolužákům a učitelům - 
zhodnotí vhodnost míst pro hru 
a trávení volného času, uvede 
možná nebezpečí i způsoby, jak 
jim čelit - rozlišuje základní i 
širší příbuzenské vztahy  
- přiměřeně se chová ke 
starším a mladším členům 
rodiny, domácím zvířatům, 
rostlinám, vlastnímu i 
společnému majetku  
- pojmenuje nejdůležitější 

části  

a místa obce  

  

- umíš se chovat  

  

  

  

  

  

- moje rodina, rodinná oslava  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA -  
b) Sociální rozvoj - zdokonalování se ve verbální komunikaci  – 

modelové situace v prvoučných tématech (prosba, omluva, 

informace pro druhé, vysvětlení)  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 - pojmenuje názvy dnů, 
měsíců, ročních období a jejich 
sled v týdnu/ v roce 
- charakterizuje měsíce a roční 
období  
 

Lidé a čas 

 

rok, měsíc, týden, hodiny  

 

významné dny 
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- používá kalendář, sleduje data 
narození členů rodiny i data 
jiných významných dnů 
 
 
 - rozpozná na hodinách celou, 
půl, čtvrt  
posoudí posloupnost včera, 

dnes, zítra  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

- využívá časové údaje při 
řešení různých situací v denním 
životě s přihlédnutím k minulosti,  
přítomnosti a budoucnosti  

  

- poznává zvyky a práci 
lidí v minulosti a současnosti  
- uvede příklad využití 
platební karty   
- odhadne cenu 

základních potravin a celkovou 

cenu nákupu   

  

  

  

  

  

  

  

- práce dospělých, volný čas  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP   Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS-3-4-02 roztřídí některé 
přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady 
výskytu organismů ve známé 
lokalitě  

 
ČJS-3-4-02p-  pozná nejběžnější 
druhy domácích a volně žijících 
zvířat  
ČJS-3-4-02p - pojmenuje 
základní druhy ovoce a zeleniny 
a pozná rozdíly mezi dřevinami a 
bylinami   
 

- pozoruje, popíše a 
porovná viditelné změny v 
přírodě v Jednotlivých ročních 
obdobích 

 
 - provádí jednoduché pokusy, 
pozoruje a upevňuje si poznatky  
- rozpozná dané rostliny ve 
známé lokalitě  
 
- opakuje a upevňuje si poznatky 
o určených savcích a ptácích  
 

- podzim v zahradě, v 
sadu, v lese, sklizeň ovoce, 
podzim na poli  

 
- pokojové rostliny  

- domácí mazlíčci  

- příroda v zimě  

- jaro, stromy na jaře, 
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ČJS-3-4-03 provádí jednoduché 
pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a 
rozdílné vlastnosti a změří 
základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a 
přístrojů  
ČJS-3-4-03p - provede 
jednoduchý pokus podle návodu  
  

 

 

 

 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a 
porovná viditelné proměny v 
přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích  
ČJS-3-4-01p-  pozoruje a na 

základě toho popíše některé 

viditelné proměny v přírodě v 

jednotlivých ročních obdobích  

- rozliší a porovná chování 
živočichů v závislosti na ročním 
období  

 
- třídí živočichy na domácí 
a volně žijící, zná jejich význam 
pro člověka  
-  
- dodržuje pravidla 

správného chování v přírodě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stromy jehličnaté a listnaté, 
rostliny a zvířata  
 
- chráněná krajinná oblast  

 

 

- léto v lese, na louce, u rybníka, 

na poli  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA -  
a) Osobnostní rozvoj - cvičení smyslového vnímání (například: pokusy s potravinami,  

poznávání  přírodnin – zkoumání jejich vlastností), rozvoj pozornosti při získávání nových  

Přesahy, komentář  

poznatků, cvičení soustředění při plnění úkolů při procvičování a opakování   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - aktivně se podílí na ochraně 

přírody a životního prostředí  

- čistota, nemoc, zdravá strava - 

životní prostředí  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  
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Ročník: 3.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS-3-1-01 vyznačí v 
jednoduchém plánu místo 
svého bydliště a školy, cestu na 
určené místo a rozliší  
možná nebezpečí v nejbližším 
okolí   
ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí 
svého bydliště a v okolí školy 
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne 
cestu do školy  

  

ČJS-3-1-02 začlení svou obec 
(město) do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR, 
pozoruje a popíše změny v  
nejbližším okolí, obci (městě)  

  

  

- používá buzolu, v 
turistické mapě blízkého okolí 
dokáže vyznačit trasu  
- určí světové strany v 
přírodě i podle mapy, orientuje 
se podle nich  
- řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu v 

přírodě  

- domov  

- škola  

- obec  

- okolní krajina (místní 
oblast, region)  
- mapy obecně- 

zeměpisné a   tematické  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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  
ČJS-3-2-01p rozlišuje role 
rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi, rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy  

 

- vyvodí a dodržuje pravidla pro 
soužití ve škole, rodině, obci - 
přizná svou chybu, učí se 
domluvě na společném 
postupu, řešení problému  
v kolektivu  

  

  

  

  

- rodina  

- soužití lidí  

- chování lidí  

- právo a spravedlnost  

- kultura  
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ČJS-3-2-01p dodržuje základní 
pravidla společenského chování 
ČJS-3-2-01p při setkání s 
neznámými lidmi se chová 
adekvátně  
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci 
k odlišnostem spolužáků, jejich  
přednostem i nedostatkům  

  

  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a 
potřebu různých povolání a 
pracovních činností  
ČJS-3-2-02p pojmenuje 
nejběžnější povolání a pracovní 
činnosti  

  

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  
ČJS-3-3-03p-  rozlišuje děj v 
minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti  
ČJS-3-3-03p-  poznává různé 
lidské činnosti  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-zkontroluje, kolik peněz je 
vráceno při placení  

  

 

Průřezové téma    
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  
b) Lidské vztahy  
- rozvíjení schopnosti spolupráce v třídním kolektivu, prosazovat slušné chování ve 

škole i mimo ní  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČJS-3-3-01 využívá časové 

údaje při řešení různých situací 

v denním životě, rozlišuje děj v 

minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

 ČJS-3-3-01p-  pozná, kolik je 

hodin; orientuje se v čase  

ČJS-3-3-01p-  zná rozvržení  

svých denních činností  

  

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé 

rodáky, kulturní či historické 

- určí čas jako fyzikální veličinu 
- určí jakýkoli čas, orientuje se 
bezpečně v kalendářním a 
školním roce  

  

- orientace v čase a 
časový řád - současnost a 
minulost v  
našem životě - 
regionální památky  
- báje, mýty, pověsti  
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památky, významné události 

region 

ČJS-3-3-02p- rozlišuje děj v 

minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

 

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 - podrobně zkoumá 
vlastnosti vzduchu, vody a 
půdy - uvědomuje si význam  
vzduchu, vody a půdy pro život  

- vysvětlí na základě 
elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období - 
zkoumá základní společenstva 
v daných lokalitách regionu - 
porovnává základní projevy 
života na konkrétních 
organismech  
- rozlišuje aktivity 
prospívající životnímu 
prostředí a zdraví člověka a 
naopak  
 

- látky a jejich vlastnosti  

- vzduch  

- voda  

- horniny a nerosty  

- půda  

- vesmír a země  

 

  - roztřídí některé přírodniny 
podle nápadných určujících 
znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě - 
provádí jednoduché pokusy u 
skupin známých látek, určuje 
jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní 
veličiny pomocí jednoduchých 
nástrojů a přístrojů  
-pozoruje, popíše a porovnává 

viditelné proměny v přírodě v 

jednotlivých ročních obdobích 

- rozlišuje prvky živé a neživé 

přírody  

-              

rostliny  

- houby  

- živočichové  

- ohleduplné chování k 

přírodě a ochrana přírody  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  
d) Vztah člověka k prostředí  
- seznámení se s ekologickými problémy v obci a okolí, zajišťování ochrany 

Přesahy, komentář  
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životního prostředí v naší obci  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní 
hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 
na základě elementárních 
znalostí o lidském těle; 
projevuje vhodným chováním 
a činnostmi vztah ke zdraví 
ČJS-3-5-01p-  uplatňuje 
hygienické návyky a zvládá 
sebeobsluhu; popíše své 
zdravotní potíže a pocity; 
zvládá ošetření drobných 
poranění  
ČJS-3-5-01p- pojmenuje hlavní  

části lidského těla  

  

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  

ČJS-3-5-02p-  rozezná 
nebezpečí; dodržuje zásady 
bezpečného chování; 
neohrožuje své zdraví a zdraví 
jiných   
ČJS-3-5-02p-  uplatňuje 
základní pravidla bezpečného 
chování účastníka silničního  
provozu  

  

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně 
při setkání s neznámými 
jedinci, odmítne komunikaci, 
která je mu nepříjemná; v 
případě potřeby požádá o 
pomoc pro sebe i pro jiné; 
ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek  
ČJS-3-5-03p - chová se 

- využívá znalostí lidského 
těla k vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých orgánových 
soustav  
- rozlišuje jednotlivé 
etapy lidského života  
- účelně organizuje svůj 
čas pro učení, práci, zábavu a  
odpočinek dle vlastních potřeb - 
dokáže přivolat lékařskou 
pomoc a ošetří drobná 
poranění  
(krvácení z nosu, odřenina, 
drobná řezná rána, opařenina a 
popálenina)  
- osvojuje si na 
modelových situacích odmítání 
návykových látek  
- projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví -
ovládá přiměřeně svému věku 
pravidla silničního provozu v 
rolích chodce a cyklisty - správně 
reaguje na světelné signály, 
používá stezky pro chodce a 
cyklisty, správně reaguje na 
vozidla se zvláštními 
výstražnými znameními  
- v modelové situaci použije 
správný způsob komunikace s 
operátory tísňové linky   
- dokáže použít krizovou linku a 
nezneužívá ji  
- seznamuje se s krizovými 
situacemi (šikana, týrání) -řídí se 
důkladně pokyny dospělých při 
mimořádných  
situacích  

- vyhodnotí nebezpečí míst pro 
hru a trávení volného času (i 
konkrétních her a činností) a volí 
odpovídající způsoby ochrany 
(jednání, organizace,  
ochranné pomůcky) - v 

- péče o zdraví, zdravá výživa  

- lidské tělo  

- návykové látky a zdraví  
- osobní bezpečí  

- situace hromadného ohrožení  
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obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci; v případě 
potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory  
tísňových linek  

modelových situacích ohrožení 

bezpečí (neznámá místa, 

setkání s neznámými lidmi 

kontakt se zvířaty, práce s 

elektronickými médii atd.) 

označí možná nebezpečí 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně 

na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech  

ČJS-3-5-04p- reaguje adekvátně 

na pokyny dospělých při  

mimořádných událostech  

  

 

- diskutuje o účinných způsobech 

ochrany  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

 

5.5. Člověk a společnost  

Charakteristika oblasti  

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují postoje důležité pro 

aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci 

se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, nacházet 

řešení a vyvozovat závěry, aplikovat je v reálných životních situacích. Důležitou součástí 

vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických 

postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k 

úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Tato 

vzdělávací oblast také přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování 

při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech.    

  Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k 

občanství, integrovaný předmět Člověk a dějiny.  

Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů 

a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti 

ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou 

konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.  

  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství  

- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn  

- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými 

či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku  
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- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a 

hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i 

minulosti - k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných 

vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních  

- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či 

jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství  

- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné 

záležitosti  

- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického 

sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí  

- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu  

- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním 

principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci  

- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, 

názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování 

svých práv  

- ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných událostech i 

poznávání otázek obrany státu  

- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) 

rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci.  

  

5.5.1. Dějepis  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  -  2  2  1+1 

  

Charakteristika vyučovacího předmětu:  

  

Vzdělávací obor Dějepis zprostředkovává poznatky o životě člověka v minulosti. 

Umožňuje rozpoznat děje a události, které měly hlavní vliv na vývoj společnosti a zároveň 

ovlivnily současnost. Orientace v čase a prostoru umožňuje snazší pochopení historických 

událostí.Upozorňuje na základní hodnoty evropské civilizace.  

  

Obsahové, časové a organizační vymezení:  

Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 7. – 9. ročníku 2 

hodiny týdně ( z toho v 9. ročníku je 1 hodina disponibilní). Vyučuje se v kmenových třídách 

a k výuce se také využívají odborné učebny s technickým vybavením – interaktivní tabule, 

video a DVD přehrávače, dataprojektor, počítačová učebna  a internet. Součástí jsou praktické 

činnosti (vycházky a exkurze).  

  

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k:  

- získávání poznatků o minulosti  

- kultivování historického povědomí  
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- uchovávání historického povědomí a předávání historických poznatků a zkušeností  

- vymezení časové orientace  

- chápání rozdílnosti světových kultur  

- utváření dějinných souvislostí a procesů  

- budování pozitivního hodnotového systému  

  

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem  

- skupinová práce (s využitím historických map, pracovních listů, literatury s dějepisnou 

tématikou, internetu)  

- dějepisné vycházky s poznáváním pamětihodností  

- projekty  

  

Výchovné a vzdělávací kompetence pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení:  

Učitel  

- vede žáky k zamyšlení nad historickým vývojem  

- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů  

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky  

- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů  

Kompetence k řešení problémů:  

Učitel  

- vede žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování  

Kompetence komunikativní:  

Učitel  

- vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování, zařazuje do výuky diskusi  

- vede žáky k věcnému argumentování  

- vede k využívání informačních a komunikačních prostředků  

Kompetence sociální a personální:  

Učitel  

- vytváří příznivé klima třídy  

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá  

Kompetence občanské:  

Učitel  

- reflektuje ve výuce společenské i přírodní dění, vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé  

- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních - pěstuje v 

žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví  

Kompetence pracovní:  

Učitel  

- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat  

- vede žáky k využití znalostí v běžné praxi - vede žáky k práci s různými typy textů  

Kompetence digitální:  

Učitel  
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- vede žáky k účelnému využívání digitálních technologií 

- rozvíjí dovednost žáků komunikovat při vlastní prezentaci historických událostí 

- při práci s informacemi vede žáky k respektování autorství zdrojů a informací 

 

Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:  

- zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států  

- výtvarná výchova – významní umělci, stavební slohy, umělecká díla, kulturní obraz naší 

země  

- hudební výchova – významná hudební skladatelé  

- český jazyk – význační spisovatelé a jejich tvorba, historický vývoj jazyka  

- občanská výchova – stát a jeho vznik, státní zřízení, funkce státu, volební systém, 

demokracie, postavení člověka ve společnosti  

  

Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata:  

2. Výchova demokratického občana  

- občan, občanská společnost a stát: 7. roč. – Raný středověk, 8. roč. – Vrcholný 

novověk, 9. roč. – Svět po 1. sv. v., Svět po 2. sv. v.  

- formy participace občanů v politickém životě: 8. roč. – Vrcholný novověk, 9. roč. – 

Svět po 1. sv. v., Svět po 2. sv. v.  

- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. 7. roč. – Raný 

středověk, 8. roč. – Vrcholný novověk, 9. roč. – Svět po 1. sv. v., Svět po 2. sv. v. 3. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané: 7. roč. – 

Raný středověk, 9. roč. – Svět po 2. sv. v.  

4.  Multikulturní výchova  

- kulturní diference: 7. roč. – Vrcholný a pozdní středověk, 9. roč. – Druhá světová válka - 

etnický původ: 7. roč. – Vrcholný a pozdní středověk, 9. roč. – Druhá světová válka  

 

 

Ročník: 7.  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

D– 9-4-01 Popíše podstatnou 
změnu evropské situace, která 
nastala v důsledku příchodu 
nových etnik, christianizace a 
vzniku států  

  

  

  

 D-9-4-04 Ilustruje postavení 
jednotlivých vrstev středověké 
společnosti, uvede příklady  
románské a gotické kultury  

  

-vyjmenuje hlavní osobnosti 
konce 9. a 10. století -objasní 
postavení a úlohu církve ve 
středověké společnosti -
charakterizuje románskou  
kulturu  

  

  

- charakterizuje první 
státní útvary na našem území - 
popíše život Slovanů v době 
jejich příchodu k nám  

  

Raný středověk  

Šíření křesťanství  

Vznik a vývoj islámu  

Franská říše  

Byzantská říše  

Románská kultura  

  

  

  

Sámova říše  

  

  

  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

224  

  

D-9-4-04p rozeznává období 
rozkvětu českého státu v době 
přemyslovské a lucemburské 
 D-9-4-04p uvede nejvýraznější 
osobnosti přemyslovského a 
lucemburského státu  

  

  

D-9-4-02 Objasní situaci 
Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a 
postavení tohoto státního 
útvaru v evropských 
souvislostech  
D-9-4-02p  má základní 

poznatky z období počátků 

českého státu 

  

  

  

  

  

  

  

  

- zhodnotí politický a 
kulturní význam Velké Moravy  
- objasní situaci 
Velkomoravské říše  
-rozliší počátky státu podle  

pověstí a prokázané historie  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Velká Morava  

Počátky a rozvoj českého státu  

  

 

Průřezové téma  
2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  
- občan, občanská společnost a stát  
- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ  V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - 
jsme Evropané  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

D-9-4-03 Vymezí úlohu 

křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka,  

  

-objasní nové myšlenky žádající 
reformu církve  
-vymezí význam Jana Husa  

Vrcholný a pozdní středověk 
Proměna středověké krajiny, 
vznik měst  
Český stát za posledních  

 

konflikty mezi světskou a 
církevní moci  
D-9-4-03p popíše úlohu a 
postavení církve ve středověké 
společnosti   
D-9-4-03p charakterizuje 
příčiny, průběh a důsledky 
husitského hnutí  

  

D-9-5-02 Vymezí význam 

husitské tradice pro český 

politický a kulturní život  

  

-objasní vnitřní vývoj českého 
státu a jeho postavení v Evropě  
-popíše příčiny konfliktu mezi  

Anglií a Francií  

  

  

Přemyslovců a Lucemburků  

Gotická kultura  

Husitství  

Český stát za Jiřího z Poděbrad  

a Jagellonců Vývoj 

v Evropě  

Průřezové téma  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  
- kulturní diference  
- etnický původ  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

D-9-5-01 Vysvětlí -charakterizuje renesanční Raný novověk  
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znovuobjevení antického 
ideálu člověka, nové myšlenky 
žádající reformu církve  
  

 

D-9-5-03 Popíše průběh 
zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 
 D-9-5-03p popíše důsledky 
objevných cest a poznávání 
nových civilizací pro Evropu  
 

kulturu a podstatu humanismu -
orientuje se v nově vzniklé  
náboženské situaci v Evropě  

  

 

Renesance, humanismus a   

Náboženská reformace 

 

 

 

Objevné plavby  

 

  
 

D-9-5-04 Objasní postavení 
českého státu v podmínkách 
Evropy  a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie  
D-9-5-04p uvede zásadních 
historické události v naší zemi  v 
daném období 
D-9-5-04p pojmenuje 
nejvýraznější osobnosti českých 
dějin v novověku  

 

 

  

-popíše okolnosti nástupu  

Habsburků na český trůn -
charakterizuje postavení 
českých zemí v habsburské 
monarchii  
-vysvětlí podstatu sporu  

Habsburků s českými stavy  

  

  

-vysvětlí příčiny vzniku  

třicetileté války, popíše průběh -
zhodnotí výsledky války a  
důsledky pro české země 

 

  

 

  

 

Vývoj Evropy, počátky 
absolutismu  
Vznik habsburské monarchie  

  

 

 

D-9-5-05 Objasní příčiny a 
důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky  
D-9-5-05p má přehled o 
zásadních historických 
událostech v naší zemi   
D-9-5-05p pojmenuje 
nejvýraznější osobnosti českých 
dějin v novověku  

  

  

Třicetiletá válka 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

Ročník:  8.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

D-9-6-03 Porovná jednotlivé 

  

-zhodnotí vládu Marie Terezie a  

Vrcholný novověk  

Vláda Marie Terezie a Josefa II.  
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fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s 
národními hnutími vybraných 
evropských národů  
D-9-6-03p uvede jednotlivé 
historické události v naší zemi 
v 19. století  
D-9-6-03p vyjmenuje 
nejvýznamnější osobnosti 
českých dějin 19. století   

  

  

D-9-6-04 Vysvětlí rozdílné 
tempo modernizace a 
prohloubení  
nerovnoměrnosti vývoje 
jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke 
kterým tato nerovnoměrnost 
vedla; charakterizuje soupeření 
mezi velmocemi a  
vymezí význam kolonií  

  

 

D-9-6-01 Vysvětlí podstatné 
ekonomické, sociální, politické 
a kulturní změny ve vybraných 
zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci 
společnosti  

  

  

D-9-6-02 Objasní souvislost 
mezi událostmi francouzské 
revoluce a napoleonských 
válek a rozbitím starých 
společenských struktur v  
Evropě  

  

D-9-5-06  Rozpozná základní 

znaky jednotlivých kulturních  

stylů a uvede  příklady 
významných kulturních  
památek  

 

Josefa II., přínos jejich reforem -
charakterizuje národní obrození 
a objasní úlohu  
jednotlivých osobností  

  

  

  

  

  

 

 

  

-vysvětlí význam průmyslové 
revoluce pro život člověka -
popíše průběh revolucí u nás a v 
Evropě roku 1848/9  
-charakterizuje vývoj v našich 
zemích a v Evropě v 50. a 60.  
letech 19. st.  

-objasní snahu evropských států 
získat nová území, vymezí 
význam kolonií -popíše vývoj v 
USA  
 uvede konkrétní příklady 

vynálezů v našich zemích 

  

  

-charakterizuje barokní kulturu 
-objasní vliv osvícenství na 
hospodářský, společenský a 
kulturní rozvoj našich zemí a 
ostatních států Evropy -popíše 
francouzskou společnost před 
revolucí -sestaví základní 
osnovu průběhu revolučních 
událostí -zhodnotí výsledek 
revoluce a objasní její vliv na 
evropský vývoj  
-vypráví o Napoleonovi a jeho 
taženích  
-popíše uspořádání Evropy po  

Vídeňském kongresu 

  

Národní obrození  

Období po třicetileté válce  

  

  

Barokní kultura  

Osvícenství  

Rakousko - Uhersko  

  

  

  

Kolonialismus a občanská válka 
v USA  
Revoluce 1848  

  

  

  

  

 

 

 

  

 Průmyslová revoluce  

Vědecko-technická revoluce   

  

  

  

 

 

  

 Velká francouzská revoluce a  

napoleonské období  

 

   

Průřezové téma  
 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  
- občan, občanská společnost a stát  
- formy participace občanů v politickém životě  
- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  

Přesahy, komentář  
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Ročník:  9.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

D-9-7-01 Na příkladech 

demonstruje zneužití techniky 

ve světových válkách a jeho 

důsledky  

  

  

- vysvětlí příčiny vzniku ohnisek  

napětí v Evropě  

-popíše příčiny, průběh a  

Moderní doba – První světová 
válka  
Mezinárodní vztahy před 
válkou  
První světová válka a její  

 

D-9-7-01p uvede příčiny a 
politické, sociální a kulturní 
důsledky první světové války  
D-9-7-01p uvede záklaní 
základní informace o vzniku 
samostatné  
Československé republiky  

výsledky války  

-vysvětlí postavení českého 
národa ve válce  
-zhodnotí důsledky 1. 

Světové války, objasní 

charakter versailleského 

systému  

politické, sociální a kulturní 

důsledky  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

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  
D-9-7-03p uvede příčiny a 
politické, sociální a kulturní  
důsledky první světové války  

  

  

D-9-7-05 Zhodnotí postavení 
Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní 
sociální, politické, hospodářské  
a kulturní prostředí  
D-9-7-05p uvede základní 
informace o vzniku 
samostatné  
Československé republiky  

  

-vysvětlí vznik samostatného 
státu  
-charakterizuje vývoj v ČSR a 
ve světě ve 20. a 30. letech -
uvede příčiny a důsledky 
hospodářské krize a její vliv na 
další  
vývoj ve světě  

-charakterizuje vliv Německa na 

vývoj v Evropě  

Svět po první světové válce  

Vznik ČSR  

  

Vývoj ve 20. a 30. letech  

  

Hospodářská krize  

  

  

  

Nástup Adolfa Hitlera, boj 

demokratických sil  

Průřezové téma  
 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  
- občan, občanská společnost a stát   
- formy participace občanů v 
politickém život- principy demokracie jako 
formy vlády a způs 

ě  
obu rozhodování   

             

Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

D-9-7-01 Na příkladech 
demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho 
důsledky  
D-9-7-01p uvede příčiny a 
politické, sociální a kulturní  
důsledky první světové války  

  

D-9-7-04 Na příkladech vyloží 
antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv  
D-9-7-04p uvede příčiny a 

politické, sociální a kulturní  

důsledky první světové války 

  

-popíše příčiny, průběh a 
výsledky 2. světové války -
vysvětlí pojem Protektorát  
Čechy a Morava  

-orientuje se v domácím a 
zahraničním odboji  

  

  

Druhá světová válka  

Druhá světová válka, holocaust; 
situace v našich zemích, domácí  
a zahraniční odboj; politické, 

mocenské a ekonomické 

důsledky války  

Průřezové téma  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  
- kulturní diference  
- etnický původ  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 D-9-8-01 Vysvětlí příčiny a 
důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání 
obou bloků  
D-9-8-01p popíše průběh a 
důsledky 2. světové války a 
politický a hospodářský vývoj v  
poválečné Evropě  

  

D-9-7-02 Rozpozná klady a 
nedostatky demokratických 
systémů  

  

  

  

D-9-8-02 Vysvětlí a na příkladech 
doloží mocenské a politické 
důvody  
euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 
 D-9-8-02p popíše průběh a 
důsledky 2. světové války a 
politický a hospodářský vývoj v  
poválečné Evropě  

  

D-9-8-03 Posoudí postavení 

 vyjmenuje změny v poválečné  

ČSR v důsledku války -popíše 
průběh vnitropolitického 
zápasu a únorové událost 
1948 -shromáždí znaky typické 
pro studenou válku  
-uvede události typické pro toto 
období (berlínská krize) -uvede 
příklady rozpadu koloniálního 
systému  
-charakterizuje vývoj v ČSR v 
období totality (hospodářský, 
politický)  
-srovná vývoj ČSR s vývojem v 
západních zemích  
-zhodnotí význam roku 1968 jako 
pokusu o reformu  
-popíše události vedoucí k pádu 
komunistického režimu a 
vytvoření ČR  
-charakterizuje rozvoj vědy, 

techniky, vzdělanosti a umění -

podá důkazy kladného i 

záporného vlivu rozvoje vědy a 

techniky na společnost a přírodu -

orientuje se v globálních 

 Svět po druhé světové válce 
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rozvojových zemí  

  

  

D-9-8-04 Prokáže základní 

orientaci v problémech 

současného světa  

D-9-8-04p chápe význam událostí 

v roce 1989 a vítězství demokracie 

v naší vlasti 

problémech současného světa 

Průřezové téma  
2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  
- občan, občanská společnost a stát   
- formy participace občanů v politickém životě   
- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování   
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ  V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - 
jsme Evropané  

                      

Přesahy, komentář  

  

  

5.5.2. Člověk a dějiny  

Povinný předmět pro žáky 6. ročníku. Integrovaný předmět vytvořený spojením učiva 

Dějepisu 6. ročníku (časová dotace 2 hodiny) a Výchovy k občanství 6. ročníku (časová 

dotace 1 hodina).  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Dotace (hod./týden)  2+1  -  -  -  

  

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vyučovací předmět Člověk a dějiny se vyučuje v 6. ročníku jako integrovaný předmět, 

ve kterém se prolíná učivo dějepisu a části výchovy k občanství, s časovou dotací 3 hodiny 

týdně (z toho je 1 disponibilní hodina). Vyučuje se v kmenových třídách a k výuce se také 

využívají odborné učebny s technickým vybavením – interaktivní tabule, video a DVD 

přehrávače, dataprojektor, učebna ICT a internet. Součástí jsou praktické činnosti (tematicky 

zaměřené vycházky a besedy).  

  

Vzdělávání v integrovaném předmětu Člověk a dějiny směřuje k:  

- získávání poznatků o minulosti  

- kultivování historického povědomí  

- uchovávání historického povědomí a předávání historických poznatků a zkušeností  

- vymezení časové orientace  

- chápání rozdílnosti světových kultur  

- utváření dějinných souvislostí a procesů  

- budování pozitivního hodnotového systému  

  

Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:  
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- se zeměpisem – orientace v prostoru, územní rozsah států  

- s výtvarnou výchovou – významní umělci, stavební slohy, umělecká díla, kulturní obraz naší 

země  

- s hudební výchovou – významná hudební skladatelé  

- s českým jazykem – význační spisovatelé a jejich tvorba, historický vývoj jazyka - s 

výchovou k občanství – stát a jeho vznik, státní zřízení, funkce státu, volební systém, 

demokracie, postavení člověka ve společnosti  

  

Výchovné a vzdělávací kompetence pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení:  

Učitel  

- vede žáky k zamyšlení nad historickým vývojem  

- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů  

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky  

- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

 Kompetence k řešení problémů:  

Učitel  

- zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením, vede ke kritickému 

myšlení a logickému uvažování  

Kompetence komunikativní:  

Učitel  

- vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování, zařazuje do výuky diskusi  

- vede žáky k věcnému argumentování  

- vede žáky k práci s různými typy textů  

- vede k využívání informačních a komunikačních prostředků  

Kompetence sociální a personální:  

Učitel  

- vytváří příznivé klima třídy  

- dodává žákům sebedůvěru  

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá  

Kompetence občanské:  

Učitel  

- reflektuje ve výuce společenské i přírodní dění, vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé  

- motivuje žáky k tomu, aby brali ohled na druhé  

- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 

- pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví  

Kompetence pracovní:  

Učitel  

- požaduje dodržování dohodnuté kvality práce  

- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat  

- vede žáky k využití znalostí v běžné praxi  

Kompetence digitální:  

Učitel  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

231  

  

- vede žáky k využívání digitálních technologií ve výuce (virtuální prohlídky, animace) 

Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata:  

1. Osobnostní a sociální výchova   

- morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika: Starověk  

2. Výchova demokratického občana  

- občan, občanská společnost a stát: Starověk  

- formy participace občanů v politickém životě: Starověk  

- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: Starověk  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

- Jsme Evropané: Raný středověk  

4. Multikulturní výchova  

- kulturní diference: Úvod do studia dějepisu, Raný středověk  

- etnický původ: Úvod do studia dějepisu, Raný středověk  

  

  

  

Ročník: 6.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

D-9-1-01 Uvede konkrétní 
příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných 
poznatků  
D-9-1-01p chápe význam dějin 
jako možnost poučit se z 
minulosti  

  

D-9-1-02 Uvede příklady zdrojů 

informací o minulosti; 

pojmenuje instituce, kde jsou 

tyto zdroje shromažďovány  

 

  

- vysvětlí smysl 
historického zkoumání na 
konkrétních  
příkladech  

  

  

  

- objasní dvě základní 
varianty vzniku člověka  

  

Úvod do studia dějepisu  

Význam zkoumání dějin  

  

  

  

  

Historické prameny  

  

  

  

  

 

 

 

D-9-1-03 Orientuje se na 
časové ose a v historické mapě, 
řadí hlavní historické epochy v 
chronologickém sledu  

  

 Měření času 

Průřezové téma  
4. Multikulturní výchova  
- kulturní diference  
- etnický původ  

  

 Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

D-9-2-01 Charakterizuje život 
pravěkých sběračů a lovců, 
jejich materiální a duchovní 
kulturu  
D-9-2-01p rozliší základní 
rozdíly ve způsobu života 
pravěkých a současných lidí  
D-9-2-01p podle obrázků popíše 
pravěká zvířata, způsob jejich 
lovu, zbraně, předměty denní  
potřeby a kultovní předměty  

  

  

  

  

D-9-2-02 Objasní význam 
zemědělství,  
dobytkářství a zpracování kovů 
pro lidskou společnost  

  

- vyjmenuje vývojové 
stupně člověka  
- vyjmenuje jednotlivá 
časová období pravěku v 
časovém sledu  
- uvede příklady 

uměleckých  

památek z doby pravěké  

  

- uvede, v čem se podoba 
a kvalita života měnila ve 
srovnání s předchozími  
obdobími  

  

- popíše pravěké 
zemědělství a způsoby 
zpracování a využití prvních 
kovů  

 

 

  

Pravěk  

Vznik světa a vývoj člověka  

  

  

Lidská společnost v pravěku  

(doby kamenné, doby kovů)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

D-9-3-01 Rozpozná souvislost 
mezi přírodními podmínkami a 
vznikem prvních velkých 
zemědělských civilizací  
D-9-3-01p uvědomuje si 
souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vývojem  
starověkých států  

  

D-9-3-02 Uvede  

nejvýznamnější typy památek, 
které se staly součástí  
světového kulturního dědictví  

  

  

D-9-3-04 Porovná formy vlády 
a postavení společenských 
skupin v jednotlivých státech a 
vysvětlí podstatu antické 
demokracie  
D-9-3-04p popíše život v době  

  

- popíše důvody vzniku 
orientálních civilizací v povodí 
velkých řek  
- uvede obecné znaky a  

specifické zvláštnosti jejich 
hospodářského, společenského, 
politického, kulturního a  
náboženského vývoje  

  

 

- objasní přínos 
starověkých států pro rozvoj 
světové civilizace (uvede 
příklady památek nebo jevů a 
základů věd pocházejících z 
jednotlivých oblastí prvních 
států)  

  

- na mapě prokáže základní  

orientaci, popíše přírodní  

podmínky  

Starověk  

Staroorientální státy  

Podmínky vzniku nejstarších 
států  

  

  

  

 

 

Civilizační přínos starověkých 
států  

  

  

  

Starověká Mezopotámie, Egypt,  

Indie, Čína, Palestina  
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nejstarších civilizací  

  

  

D-9-3-03 Demonstruje na 
konkrétních příkladech přínos 
antické kultury, zrod 
křesťanství  
D-9-3-03p popíše život v době 
nejstarších civilizací  

   

  

  

VO-9-4-01 Rozlišuje nejčastější 
typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich 
znaky  

  

VO-9-4-04 Vyloží smysl voleb 

do zastupitelstev v 

demokratických státech a 

uvede příklady, jak mohou 

výsledky voleb ovlivňovat 

každodenní život občanů  

VO-9-4-04p vyjmenuje základní 

práva a povinností občanů 

  

-objasní úlohu bájí a 
náboženství v životě  
Řeků  

-vysvětlí význam styků Řeků s 
ostatním světem  
-vysvětlí, proč došlo k 
řeckoperským válkám, 
peloponéské válce  
-porovná státní zřízení a  

způsob života ve 
Spartě a v Athénách  
uvede jména osobností, které 

ovlivnily filosofii, matematiku, 

lékařství, fyziku 

 

 

Starověké Řecko  

Starověký Řím  

Starověká Evropa v době římské 

  

  

  

 

Průřezové téma  
1. Osobnostní a sociální výchova  
- morální rozvoj (hodnoty, postoje, praktická etika)  
2. Výchova demokratického občana  

- občan, občanská společnost a stát  
- formy participace občanů v politickém životě  
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

D-9-4-01 Popíše podstatnou 
změnu evropské situace, která 
nastala v důsledku příchodu 
nových etnik, christianizace a 
vzniku států  

  

  Raný středověk  

Stěhování národů  

  

Feudalismus  

Franská říše, Karel Veliký  

Byzantská říše, křesťanství  

Slované  

Islám  
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Průřezové téma  
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
- jsme Evropané  
4. Multikulturní výchova  
- kulturní diference  
- etnický původ  

  

  

Přesahy, komentář  

  

5.5.3. Výchova k občanství  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  -  1  1  1  

  

Charakteristika předmětu  

Vzdělávací obor Výchova k občanství seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších 

společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s 

možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a 

uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní 

názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje 

smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na 

životě demokratické společnosti.  

Vzdělávací obor Výchova k občanství se vyučuje jako povinný předmět v 7., 8. a 9.  

ročníku po jedné hodině týdně.  

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními  

- práce ve skupinách, hry, simulace  

- využití výukových programů, ICT, dataprojektoru a interaktivní tabule - řešení projektů  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení:  

Učitel -  

- využívá sebekontrolu a sebehodnocení žáků  

- zadává žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků  

- požaduje od žáků prezentaci výsledků  

- umožňuje žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty  

Kompetence k řešení problémů:  

Učitel-  

- umožňuje žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení,  

provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi  

- vytváří pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické 

problémy  

- nabízí žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů 

i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k 

vyřešení  
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Kompetence komunikativní:  

Učitel-  

- klade důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování  

- využívá metody obsahující prvky prezentace výsledků  

- vede žáka k možnosti samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, 

referáty, řízené diskuse, komunitní kruh) - uplatňuje ve výuce simulace, hraní rolí  

- jako výstup z některých témat výuky vyžaduje nejrůznějším způsobem zpracované 

závěrečné práce (digitální prezentace, písemně, graficky, pomocí obrazového vyjádření 

apod.  

dle věku žáků a druhu tématu), prezentace, obhajoby a naslouchání druhých 

Kompetence sociální a personální:  

Učitel-  

- vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci 

sami podíleli  

- vede žáky k využívání možností vznášet připomínky ke školnímu řádu přes žákovský 

parlament  

- vyžaduje od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve 

skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu 

(dvojice, skupiny, třída, škola)  

- využívá komunitního kruhu, diskusního kruhu, panelové diskuse, řízené diskuse, prezentace 

názorů žáků  

- využívá ve výuce hry (příklady z každodenního života, simulace, hraní rolí) 

-  Kompetence občanská:  

Učitel -  

- vyžaduje od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků  

- umožňuje žákům vznášet připomínky ke školnímu řádu přes žákovský parlament  

- zadává žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života  

- Kompetence pracovní:  

Učitel-  

- vyžaduje od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení  

- získané poznatky žáků využívá při konkrétních činnostech propojených s praktickým 

životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání - hraní rolí, diskuse, skupinová práce  

Kompetence digitální:  

Učitel-  

- vede žáky k zapojování se do společnosti a do občamského života prostřednictvím 

digitálních technologií 

- vede žáky k rozvíjení a uplatňování odpovědného chování a jednání v digitálním světě 

- podporuje utváření a rozvíjení etického a právního povědomí pro situace v digitálním 

prostředí 

 

  

Průřezová témata  

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  
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- rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, sebepoznání a 

sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace: 8. roč. – Osobnost  

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

- občan, občanská společnost: 7. Roč. – Život mezi lidmi, Majetek, Řízení společnosti,    

9. roč. – Občan, Právo 

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

- Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané : 9. roč. – Globalizace  

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

- kulturní diference, multikulturalita: 7. roč. – Život mezi lidmi  

- kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a 

solidarity: 9. roč. – Globalizace  

- kulturní diference, lidské vztahy : 8. roč. – Osobnost  

  

  

Ročník. 7.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VO-9-1-04 Uplatňuje vhodné 
způsoby chování a komunikace 
v různých životních situacích  
VO-9-1-04p respektuje mravní  
principy a pravidla 
společenského soužití  
VO-9-1-04p uplatňuje vhodné 
způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích a 
rozlišuje projevy nepřiměřeného 
chování a porušování 
společenských norem  
 

 

 

 

VO-9-1-05 Objasní potřebu 
tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti 
i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, 
zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám  
VO-9-1-05p rozpoznává 
hodnoty přátelství a vztahů 
mezi lidmi a je ohleduplný ke 
starým, nemocným a 
postiženým spoluobčanům  

VO-9-1-05p respektuje kulturní 
zvláštnosti, názory a zájmy 
minoritních skupin ve 
společnosti  

- uvede vhodné způsoby chování 
v různých životních situacích  

  

-uvede příklady vhodné pomoci  

lidem v nouzi a v ohrožení  

  

  

- uplatňuje toleranci ve vztahu k 
lidem s odlišnými názory,  
zájmy a způsoby chování  

 

 

 

 

 

 

 

 

- respektuje ostatní 
národy, jejich kulturu, odlišnosti 
a tradice a přijímá je   

  

  

  

  

- vyjmenuje nabídku kulturních 
institucí a pravidelných i 
mimořádných akcí v obci  
- demonstruje kritický přístup k 
mediálním informacím, k 

Život mezi lidmi  

Socializace, sociální skupina - 
vztahy mezi lidmi, mezilidská 
komunikace, konflikty v 
mezilidských vztazích,  
problémy lidské snášenlivosti   

  

- přirozené a sociální 
rozdíly mezi lidmi, rovnost a 
nerovnost, rovné postavení 
mužů a žen, solidarita, pomoc 
lidem v nouzi, potřební lidé ve 
společnosti  

  

  

 

 

 

- netolerance, xenofobie  

  

   

Kultura, náboženství  

- kulturní život, kulturní 
instituce, masová kultura, 
prostředky masové  
komunikace, masmédia  

  

  

  

- kultura jiných národů  
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VO-9-1-06 Rozpoznává 
netolerantní, rasistické a 
extremistické projevy v 
chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům 
lidské nesnášenlivosti 
 VO-9-1-06p je seznámen s 
nebezpečím rasismu a 
xenofobie  
 
VO-9-1-03 Kriticky přistupuje k 
mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení 
propagandy a reklamy na  
veřejné mínění a chování lidí  

 
VO-9-1-01 Objasní účel 
důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání  
 

propaganda a reklamě  
 

 

 

 

 

 

 

 

- vyjmenuje státní symboly  

 

náboženství, judaismus, islám, 

křesťanství, hinduismus,  

buddhismus, mýty  

  

Přírodní a kulturní památky -
ochrana přírodního a  
kulturního bohatství  

  

  

Stát  

- naše vlast, státní symboly,  

pojem vlast, vlastenectví 

 

 

Průřezové téma  
2. Výchova demokratického občana:  
 -  občan, občanská společnost  
4. Multikulturní výchova -   

kulturní diference 

multikulturalita 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VO-9-3-01 Rozlišuje a 

porovnává různé formy 

vlastnictví, včetně duševního 

vlastnictví, a způsoby jejich  

ochrany, uvede příklady  

  

  

 

- vyjmenuje jednotlivé formy 

vlastnictví, dodržuje zásady 

ochrany duševního vlastnictví 

 

 

 

 

demonstruje vlastní schopnost 

dodržování zásad hospodaření 

Majetek  

Potřeby  

- druhy potřeb, druhy majetku, 

formy vlastnictví, hmotné a 

duševní vlastnictví, ochrana  

vlastnictví  

  

Peníze  

-hospodaření s penězi  

  

Životní úroveň  

  

 

Průřezové téma  
2. Výchova demokratického občana:  

občan, občanská společnost a stát 

Přesahy, komentář 

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VO-9-4-01 Rozlišuje nejčastější 
typy a formy států a na 

- vyjmenuje typy a formy států i 
s příklady  

Řízení společnosti  

Stát  
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příkladech porovnává jejich 
znaky  
 

 - právní základy státu – 

znaky  

státu, typy a formy státu  

 

 

VO-9-4-03 Objasní výhody 
demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní 
život občanů  

  

VO-9-4-04 Vyloží smysl voleb 

do zastupitelstev v 

demokratických státech a 

uvede příklady, jak mohou 

výsledky voleb ovlivňovat 

každodenní život občanů  

VO-9-4-04p zná základní práva 

a povinností občanů  

 

- na příkladu uvede 

výhody a  

nevýhody demokratického řízení 
státu  

  

  

 

  

 

 

 

 

Demokracie, volby  

- principy demokracie – 
znaky demokratického způsobu 
rozhodování a řízení státu, 
politický pluralismus, sociální 
dialog, význam a formy voleb do 
zastupitelstev  

  

Průřezové téma  
2. Výchova demokratického občana:  

 -  občan, občanská společnost a stát  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VO-9-5-01 Popíše vliv začlenění 

ČR do EU na každodenní život 

občanů, uvede příklady práv 

občanů v rámci EU i možných 

způsobů jejich uplatňování VO-

9-5-01p ví o právech občanů ČR 

v rámci EU a způsobech jejich 

uplatňování  

VO-9-5-01p uvede některé 

významné mezinárodní 

organizace a společenství, k 

nimž má ČR vztah, a ví o 

výhodách spolupráce mezi státy 

 

 

VO-9-4-05 Přiměřeně uplatňuje 
svá práva, včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva 
a zájmy druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských práv 
a svobod  
VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, 
jak reklamovat výrobek nebo 

- vyjmenuje výhody plynoucí ze 
členství ČR v EU  

 

  

- vyjmenuje jednotlivé 
mezinárodní organizace - 
kriticky posoudí činnost 
mezinárodních organizací - 
vyjmenuje některá svá práva, 
dodržuje práva ostatních lidí 
- demonstruje respektování  
práv ostatních lidí  

 

Svět kolem nás  

Spolupráce mezi lidmi a zeměmi  
- evropská integrace – podstata, 
význam, výhody, EU, státy EU, 
EU a ČR  

  

  

- mezinárodní spolupráce – 

ekonomická, politická a 

bezpečnostní spolupráce států, 

její výhody, mezinárodní 

organizace (Rada Evropy,  

NATO, OSN aj.)  
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službu  
VO-9-4-05p uvede příklady, jak 
se bránit v případě porušení 
práv spotřebitele 

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

  

Ročník: 8.    
Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

VO-9-2-03  kriticky hodnotí a 
vhodně koriguje své chování  

  

 

 

VO-9-2-04 Popíše, jak lze 

usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní  

  

- demonstruje kritický přístup k 
vlastnímu chování   

  

  

  

- vyjmenuje způsoby duševní 
relaxace a rozvíjení osobních 
předností  

  

Osobnost  

Rozdíly mezi lidmi - 
biologické, psychické a  
sociální rozdíly mezi lidmi  

  

  

- podobnost a odlišnost lidí, 

projevy chování, rozdíly v 

prožívání, myšlení, jednání,  

 

vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti a překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou  
sebedůvěru  

VO-9-2-04p formuluje své  

nejbližší plány  

  

  

VO-9-2-01 Objasní, jak může 
realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a 
potenciálu pozitivně ovlivnit 
jeho rozhodování, vztahy  
s druhými lidmi i kvalitu života 

VO-9-2-01p chápe význam 

vzdělávání v kontextu s 

profesním uplatněním  

  

  

  

  

dovednosti a schopnosti, 
charakter, vrozené  
předpoklady, osobní potenciál  

  

Puberta  

  

Sebeuvědomování  

- vnitřní svět člověka – 
vnímání, prožívání, smyslová a 
rozumová poznání, posuzování 
skutečnosti i sebehodnocení, 
stereotypy v posuzování  
druhých lidí  

  

- asertivní, pasivní a 
agresivní jednání, asertivní 
práva a povinnosti  

  

Motivy, vlohy, paměť, učení,  

jednání, stres  
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Průřezová témata:  
1. Osobnostní a sociální výchova  

- rozvoj schopností poznávání  
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
- sebepoznání a sebepojetí  
- poznávání lidí  
- mezilidské vztahy  
- komunikace  

4. Multikulturní výchova: - 

 kulturní 

diference -  lidské 

vztahy  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

VO-9-4-02 Rozlišuje a 

porovnává úkoly jednotlivých 

složek státní moci ČR i jejich 

orgánů a institucí, uvede 

příklady institucí a orgánů,  

které se podílejí na správě obcí, 
krajů a státu  
VO-9-4-02p uvede základní 

prvky fungování demokratické 

společnosti 

  

- rozlišuje morální a 
právní normy  
- vyjmenuje jednotlivé 

složky státní moci  

  

Právo  

Morální a právní normy,  

následky porušování norem  

  

Právní základy státu – státní 
občanství, Ústava ČR, složky 
státní moci, jejich orgány a 
instituce, obrana státu  

 

VO-9-4-02p chápe státoprávní 
uspořádání České republiky,  
zákonodárných orgánů a  

institucí státní správy  

VO-9-4-02p uvede symboly 
našeho státu a zná způsoby  
jejich užívání  

  

 Právní řád ČR – význam funkce 
právního řádu, orgány právní 
ochrany, soustava soudů, právní 
norma, předpis, publikování 
právních předpisů  

  

Politika  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

 

Ročník: 9.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VO-9-4-02 Uvede příklady 
institucí a orgánů, které se 
podílejí na správě obcí, krajů, 
státu  
VO-9-4-02p má základní znalosti 
o podstatě a fungování 
demokratické společnosti 
 

 

- vyjmenuje sídla jednotlivých 
úřadů obce, kraje  
- vyhledá přehled 

základních  

institucí v obci, regionu, kraji  

  

 

Obec  

- naše obec, náš region, náš  

kraj, důležité instituce 
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VO-9-4-02p chápe státoprávní 
uspořádání České republiky,  
zákonodárných orgánů a 
institucí státní správy  
VO-9-4-02p uvede symboly 
našeho státu a zná způsoby  
jejich užívání  

  

  

VO-9-1-02 Rozlišuje projevy 

vlastenectví od projevů 

nacionalismu  

 

  

  

- vyjmenuje některé 

nacionalistické organizace a 

vyjádří svůj kritický postoj k nim  

 

 

Úřad  

 

 

Průřezová témata:  
2. Výchova demokratického občana:  

 -  Občan, občanská společnost, stát  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VO-9-4-07 uvede příklady 
některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava, koupě,  
oprava či pronájem věci  

  

VO-9-4-08 Dodržuje právní 
ustanovení, která se na něj 
vztahují, a uvědomuje si rizika 
jejich porušování  
VO-9-4-08p uvědomuje si rizika 
porušování právních ustanovení 
a důsledky protiprávního jednání  

  

  

VO-9-4-06 Objasní význam 
právní úpravy důležitých vztahů 
– vlastnictví, pracovní  
poměr, manželství  
VO-9-4-06p má základní 
informace o sociálních, 
právních a ekonomických 
otázkách rodinného života a 
rozlišuje postavení a role  
rodinných příslušníků  

  

VO-9-4-09 Rozlišuje a 
porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady 
jejich činnosti a spolupráce při 

 

 
 
 
- vyjmenuje právní ustanovení, 
která se na něj vztahují  a  
demonstruje jejich dodržování  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Právo  

Právo v každodenním životě - 
význam právních vztahů, 
důležité právní vztahy a závazky 
z nich vyplývající; základní  
práva spotřebitele; styk s úřady  

  

Občanskoprávní vztahy  

  

- protiprávní jednání – druhy a 
postihy protiprávního jednání, 
včetně korupce, trestní 
postižitelnost, porušování 
předpisů v silničním provozu,  
porušování práv k duševnímu 
vlastnictví  

  

  

Právní ochrana, přestupky, 
soudy, trestní právo, rodinné  
právo, pracovní právo 
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postihování trestních činů  
VO-9-4-09p vyřizuje své osobní 
záležitosti vč. běžné komunikace 
s úřady; v případě potřeby 
požádá vhodným  
způsobem o radu  

  

  

VO-9-4-10 Rozpozná 

protiprávní jednání, rozliší 

přestupek a trestný čin, uvede  

jejich příklady  

VO-9-4-10p rozeznává 
nebezpečí ohrožení sociálně 
patologickými jevy 
 VO-9-4-10p v krizových 
situacích využívá služeb  
pomáhajících organizací  

  

VO-9-4-11 Diskutuje o příčinách 

a důsledcích korupčního 

jednání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průřezová témata:  
2. Výchova demokratického občana:  
 -  Občan, občanská společnosti, stát  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VO-9-3-04 Vysvětlí, jakou 
funkci plní banky a jaké služby 
nabízejí, vysvětlí význam 
úroku, placeného a přijatého, 
uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne kdy je 
využít  
VO-9-3-04p uvede příklady  

služeb, které banky nabízejí 
občanům  

  

VO-9-3-07 Rozlišuje, ze kterých 
zdrojů pocházejí příjmy státu a 
do kterých oblastí stát směřuje 
své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků  ze státního 
rozpočtu  
VO-9-3-07p uvědomuje si 
význam sociální péče o  
potřebné občany 

- vyjmenuje bankovní 
služby a produkty  

  

vyjmenuje zdroje příjmů státu 

Hospodaření  

Peníze – funkce a podoby  

peněz, formy placení  

  

Rozpočet státu, význam daní 
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Průřezová témata  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

   

VO-9-5-02 Uvede některé 

globální problémy současnosti, 

vyjádří na ně svůj názor, popíše 

jejich hlavní příčiny i možné 

důsledky pro život lidstva  

 

  

  

- vyjmenuje jednotlivé globální i  

lokální problémy  

  

  

Globalizace 
Projevy, významné problémy 

  

  

VO-9-5-03 Objasní souvislosti 
globálních a lokálních 
problémů 

 

  

 

 

 

 

 

- demonstruje kritický přístup k 

projevům mezinárodního 

terorismu  

 

Průřezová témata:  
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  

- Objevujeme Evropu a svět  
- Jsme Evropané  

4. Multikulturní výchova:  
- Kulturní diference  
- lidské vztahy  
- etnický původ  
- multikulturalita  

- princip sociálního smíru a solidarity  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

VO-9-2-02 Posoudí vliv 

osobních vlastností na 

rozhodování individuálních i 

společenských cílů, objasní 

význam vůle při dosahování 

cílů a překonávání překážek  

  

- vyjmenuje na vhodné úrovni 

vlastní cíle  

Plány do života  

Osobní rozvoj  

- životní cíle a plány, životní 

perspektiva, adaptace na životní 

změny, význam motivace, 

aktivity, vůle a osobní kázně při 

seberozvoji  

Průřezové téma:  Přesahy, komentář  

 

5.6.   Člověk a příroda  

Charakteristika oblasti  

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním 

přírody. V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, 

jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se, včetně možných 

ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody.  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

244  

  

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda jsou Fyzika, Chemie, 

Přírodopis, Zdraví a člověk, Zeměpis. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě a využívat 

své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného 

rozvoje.  

  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 

poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování - 

potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na 

ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku a hledat na ně adekvátní odpovědi - 

zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu 

zdraví i zdraví ostatních lidí  

- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí  

- využívání obnovitelných zdrojů energie (slunečního záření, větru, vody a biomasy) - 

utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či 

aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí  

  

  

5.6.1. Fyzika  

  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  1+1 1  2  1+1  

  

Charakteristika předmětu  

Časové vymezení  

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 7. ročníku jednu hodinu týdně 

a v 6., 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně (v 6. a 9. ročníku je 1 disponibilní hodina).  

Vzdělávání v předmětu fyzika směřuje k:  

- podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů jejich vzájemných souvislostí  

- vede k rozvíjení upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a 

procesy  

- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie  

- rozvíjení dříve získaných základních znalostí o fungování přírodních procesů a zákonitostí  

- přispívání k vytváření životní a profesní orientace žáků  

- seznámení s použitím obnovitelných zdrojů energie a využití v regionu  

- rozvíjení zajmu žáků o zkoumání přírody  

- předvídání vlivů různých činností člověka na přírodu a využívání v každodenním životě 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka s demonstračními pomůckami  
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- skupinová práce s využitím pomůcek, měřidel, pracovních listů, odborné literatury Řád 

učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka 

závazné.  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení  

Učitel vede žáka:  

- k vyhledávání, třídění a propojování informací.  

- k požívání odborné terminologie.  

- k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získávaných informací.  

- k nalézání souvislostí mezi získávanými daty.  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel:  

- zadává takové úlohy, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. 

nalézání problému, formulace, hledání a zvolení postupů jeho řešení , vyhodnocení 

získaných dat.  

Kompetence komunikativní 

 Učitel:  

- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě,práce ve skupinách je 

založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých na diskusi 

-  Kompetence sociální a personální  

- Učitel:  

- využívá skupinového vyučování a vede žáky ke spolupráci při řešení problémů.  

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků a k pocitu zodpovědnosti.  

- vede žáky k ochotě pomoci.  

Kompetence občanské 

 Učitel:  

- vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých 

energetických zdrojů.  

- podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např. 

tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb).  

- Kompetence pracovní 

-  Učitel vede žáky:  

- k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními.  

Kompetence digitální 

 Učitel 

- vede žáky k využívání digitálních technologií při pozorování fyzikálních jevů 

- podporuje využívání digitálních technologií při měření a zpracování naměřených dat 

- vede žáky k využívání digitálních záznamů experimentů k popisu a vysvětlení fyzikálních 

jevů 

- vede žáky k týmové spolupráci 

-vede žáky k tomu, aby získané výukové materiály a záznamy ukládal do svého 

elektronického portfolia 
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Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:  

- s chemií - jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy  

- s přírodopisem - optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů - srdce – 

kardiostimulátor.  

- se zeměpisem - sluneční soustava.  

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na další předměty:  

- matematika - převod jednotek, řešení slovních úloh  

- ICT - výukové programy, zpracování referátů v Power Pointu a Smartu, interaktivní tabule 

Zařazení průřezových témat a jejich tematických okruhů:  

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

- Jaderný odpad  

- Škodlivost nadměrného hluku a jeho vliv na lidský organismu  

  

  

Ročník: 6.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - rozlišuje látku a těleso  

uvede příklady látek a těles 

popíše rozdíl mezi látkou 

pevnou, kapalnou, plynnou - 

uvede vlastnosti, kterými se od 

sebe liší 

Úvod do fyziky  

- co to je fyzika  

 
Vlastnosti látek, skupenství 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
 Chemie 8. ročník - Pozorování a vlastnosti 

látek 

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

F-9-1-02 Uvede konkrétní 

příklady jevů dokazujících, že 

se částice látek neustále 

pohybují a vzájemně na sebe 

působí  

- rozliší pojem atom, molekula, 
iont  

 
- uvede, z čeho se skládá atom  

Atomy a molekuly  

 

  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
Chemie 8. Ročník - Částicové složení látek  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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F-9-1-01 Změří vhodně 
zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa 
 F-9-1-01p změří v jednoduchých 
konkrétních případech vhodně 
zvolenými měřidly důležité 
fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa – délku,hmotnost, 
čas  

  

  

  

  

  

  

 

   

 

 

F-9-1-03 Předpoví, jak se změní 
délka či objem tělesa při dané  
změně jeho teploty  

- vyjádří hodnotu veličiny a 
přiřadí k ní jednotku - ovládá 
značky a jednotky základních 
veličin  

  

- změří délku tělesa  
- zapíše výsledek měření  
- zapíše délku v různých 
jednotkách 
- změří objem kapalného a 
pevného tělesa pomocí 
odměrného válce  
- změří teplotu  
- pomocí stopek změří časový 

úsek   

- změří vhodně zvolenými 
měřidly hmotnost  
 

 

 
 

 

Veličiny a jejich měření 

- délka  

- vodorovný a svislý směr 

- hmotnost  

- objem  

- teplota  

 -              čas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- teplotní roztažnost těles 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

 F-9-2-03 Určí v konkrétní 

jednoduché situaci druhy sil 

působících na těleso 

F-9-2-03p rozrzná, zda na těleso 

v konkrétní situaci působí síla 

- zjistí, zda na těleso 
působí magnetická síla  
- popíše využití 

magnetické síly v praktických 

situacích - pokusně určí druhy 

pólu a graficky znázorní 

indukční čáry  

 

Magnetismus 

- magnet  

- magnetická síla  

- magnetické pole  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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F-9-5-01 Rozpozná ve svém 
okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje 
příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku  
F-9-5-01p-  rozpozná zdroje  

zvuku, jeho šíření a odraz  

  

  

  

F-9-5-02 Posoudí možnosti 

zmenšování  vlivu 

nadměrného hluku na životní 

prostředí  

F-9-5-02p-  posoudí vliv 

nadměrného hluku na životní 

prostředí a zdraví člověka  

 

- pozná, že k šíření zvuku 
je nezbytnou podmínkou 
látkové prostředí  
- určí, co je v jeho okolí 
zdrojem zvuku  
- chápe odraz zvuku jako 

odraz  

zvukového vzruchu od překážky  

  

- porovná zvuk podle 

hlasitosti  

Zvuk  

- zvuk  

- zdroje zvuku  

- hlasitost  

- šíření zvuku  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí - Škodlivost nadměrného hluku a jeho vliv na lidský organismus   
  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 F-9-6-01 Sestaví správně podle 

schématu elektrický obvod 

 

 F-9-6-01p  -sestaví správně 

podle schématu elektrický 

obvod 

 

- zakreslí vybrané 
elektrotechnické značky 
 -zakreslí schéma obvodu  
- dodržuje pravidla bezpečnosti  

při práci s el. přístroji a 

zařízeními  

Elektrický obvod  

- elektrický obvod  

- elektrotechnické značky 
 - bezpečné  zacházení s elektr.  
spotřebičemi  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 Určí v konkrétní jednoduché 

situaci druh síly působící na 

těleso 

- na základě znalosti druhu 
náboje rozhodne, zda se budou 
dvě tělesa elektricky přitahovat 
či odpuzovat  
- ověří, jestli na těleso působí el.  

síla  

Elektrické pole  

- elektrický náboj  

- elektrická síla  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
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Ročník: 7.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

F-9-2-03 Určí v konkrétní 
jednoduché situaci druhy sil 
působících ne těleso, jejich 
velikosti, směry a výslednici 
 F-9-2-03p rozezná, zda na  
těleso v konkrétní situaci působí 

síla  

- pomocí prodloužené pružiny 
porovná podle velikosti dvě 
působící síly  
- rozpozná, zda na dané těleso  

působí síla  

  

- určí výpočtem i graficky 

velikost a směr výslednice dvou 

sil opačných či stejných směrů  

Síla  

-  velikost síly  

- skládání sil  

- znázornění síly  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-2-03 Určí v konkrétní 
jednoduché situaci druhy sil 
působících ne těleso,  jejich 
velikost směry a výslednici 
 F-9-2-03p rozezná, zda na  
těleso v konkrétní situaci působí 
síla 

- užívá s porozuměním vztah  

F = m . g  při řešení 

jednoduchých úloh  

 

- určí pokusně těžiště - odhadne 
polohu těžiště  
rozhodne, zda je těleso v 

poloze stabilní nebo 

nestabilní 

Gravitační síla - 

gravitační síla  

 

 
Těžiště tělesa a stabilita  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-2-03 Určí v konkrétní 
jednoduché situaci druhy sil 
působících ne těleso,  jejich 
velikost směry a výslednici 
 F-9-2-03p rozezná, zda na  
těleso v konkrétní situaci působí 
síla 

  

 

- na příkladech uvede, že třecí 
síla závisí na druhu materiálu  
- navrhne způsob zvětšení nebo 
zmenšení třecí síly  

  

Třecí síla 

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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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 

- pracuje s tabulkami  

Hustota  

- hustota, výpočet hustoty 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
Chemie 8. Ročník - Pozorování a vlastnosti 

látek  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-2-01 Rozhodne, jaký druh 

pohybu těleso koná vzhledem k 

jinému tělesu  

- určí, zda je těleso v klidu nebo 

pohybu vzhledem k jinému 

tělesu  

Pohyb a klid těles  

- pohyby těles (rovnoměrný, 

nerovnoměrný, přímočarý a  

 

F-9-2-01p rozeznává, že je 
těleso v klidu, či pohybu  vůči 
jinému tělesu  

  

  

  

F-9-2-02 Využívá s 

porozuměním při řešení 

problémů a úloh vztah mezi 

rychlostí, dráhou a časem u 

rovnoměrného pohybu těles  

F-9-2-02p zná vztah mezi 

rychlostí, dráhou a časem u 

rovnoměrného přímočarého 

pohybu těles při řešení 

jednoduchých problémů  

- změří dráhu uraženou tělesem  

a odpovídající čas  

  

- výpočtem určí 
průměrnou rychlost tělesa  
- využívá při řešení úloh 
vztah  v = s/t  
- grafem znázorní 

závislost dráhy rovnoměrného 

pohybu na čase  

křivočarý)  
 
- rychlost 

- dráha 

- čas 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
LP - Určení průměrné rychlosti tělesa  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-2-03 Určí v konkrétní 
jednoduché situaci druhy sil 
působících ne těleso,  jejich 
velikost směry a výslednici 
 F-9-2-03p rozezná, zda na  
těleso v konkrétní situaci působí 
síla 

 

- vysvětlí pojem tlak  

- v jednotlivých případech určí  

velikost a směr působící tlakové 
síly  
- užívá s porozuměním vztah 
mezi tlakem, tlakovou silou a 
obsahem plochy, na níž síla 
působí  
- vypočítá tlakovou sílu  

  

Tlaková síla a tlak  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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F-9-3-01 Využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení 
konkrétních praktických 
problémů  
F-9-3-01p využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení 
jednoduchých praktických  
problémů  

- vysvětlí vznik hydrostatického 
tlaku  
- s porozuměním používá vztah  

p = h . ρ . g k řešení úloh  

 

- objasní vznik vztlakové síly 

 

 

 

- vysvětlí vznik 
atmosférického tlaku  

  

změří a určí tlak plynu v 

uzavřené nádobě 

Hydrostatický tlak - 
hydrostatický tlak  

- Pascalův zákon  

- výpočet hydrostatického tlaku  

 

Archimédův zákon  

(vztlaková síla, potápění, 

plování a vznášení těles) 

 

 
Atmosférický tlak  

- atmosférický tlak  

  

tlak plynu v uzavřené nádobě 

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

F-9-6-05 Využívá zákon o 
přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém 
prostředí a zákon odrazu světla 
při řešení problémů a úloh  
F-9-6-05p zná způsob šíření 
světla ve stejnorodém optickém 
prostředí; rozliší spojnou čočku  
od rozptylky a zná jejich využití  

  

  

F-9-6-06 Rozhodne ze znalosti 
rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se 
světlo bude lámat ke kolmici či 
od kolmice, využívá této 
skutečnosti při analýze  
průchodu světla čočkami  

 

- rozpozná ve svém okolí různé 
zdroje světla  

 

- využívá poznatku, že se světlo 
šíří přímočaře 
 - objasní vznik stínu  
  

 

 

 

 

 

 

 -rozliší spojku a rozptylku 

 - popíše využití optických čoček 
v jednoduchých optických 
přístrojích  
- pokusně určí rozdíl mezi dutým 
a vypouklým zrcadlem  
- uvede jejich využití v praxi 

  

  

- vysvětlí vznik duhy v přírodě  

  

Světlo  

- světlo a jeho šíření  

- zdroje světla  

- stín  

- rychlost světla  

- odraz světla  

- zrcadla  

- lom světla  

- optické čočky (spojka, 
rozptylka)  
- rozklad světla  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
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Ročník: 8.  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

F-9-4-01 Využívá s 
porozuměním vztah mezi 
výkonem, vykonanou prací a 
časem  
F-9-4-01p uvede vzájemný 
vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací  
a časem (bez vzorců)  

  

 

 
- s porozuměním používá vztah 
W=F s a P=W/t při řešení 
problémů a úloh  
  

- porovná práci vykonanou při 

zvedání tělesa s využitím 

jednoduchých strojů a bez nich 

Práce a výkon  

 

 
Tepelné motory  

- přeměna tepla v práci  

 

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-4-02  Zhodnotí výhody a 
nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů  z hlediska 
vlivu na životní prostředí 
F-9-4-02p pojmenuje výhody a 

nevýhody využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

- z vykonané práce určí v 

jednotlivých případech změnu 

polohové a pohybové energie  

- vysvětlí změnu vnitřní energie 
tělesa   
popíše základní součásti 
spalovacích motorů a vysvětlí  
rozdíl mezi vznětovým a 

zážehovým motorem 

- uvede příklady změn 
skupenství   
uvede praktický příklad (tání, 

tuhnutí, vypařování, varu, 

kondenzace, sublimace) - v 

tabulkách vyhledá teploty tání 

vybraných látek - uvede faktory 

ovlivňující vypařování a teplotu 

varu kapaliny 

Formy energie  

- pohybová energie  

- polohová energie  

-vnitřní energie (tepelná, 

chemická, jaderná)  

 

Tepelné motory  

- přeměna tepla v práci  

parní stroj, spalovací motory 

 

Změny skupenství  

- tání, tuhnutí, vypařování, 

kapalnění, sublimace 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Využívá poznatky o 

zákonitostech tlaku pro řešení 

konkrétních praktických 

problémů 

- objasní význam 
meteorologických zpráv a 
předpovědí počasí pro různé 
obory lidské činnosti - popíše 
vznik tlakové výše a níže  
- objasní v konkrétních 
případech kapalnění vodní páry 

Zemská atmosféra - 
atmosféra země  

- tlaková níže a výše  

- předpověď počasí  

- vznik rosy  

studené a teplé fronty 
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ve vzduchu  
- charakterizuje teplou a 
studenou frontu, jejich vliv na 
počasí  
- vysvětlí příčinu vzniku 

ozonové  

díry a skleníkového efektu  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

F-9-1-02 Uvede konkrétní 

příklady jevů dokazujících, že se 

částice látek neustále pohybují 

a vzájemně na sebe působí  

- porozumí základním pojmům 

(proton, neutron, elektron, 

atom, molekula)  - podle 

počtu protonů a elektronů v 

částici pozná, zda jde o kladný 

či záporný iont  

Atom a jeho složení - 
stavba atomu  

- kladné a záporné ionty  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-6-01 Sestaví správně podle 
schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma 
reálného obvodu  
F-9-6-01p sestaví podle 
schématu jednoduchý elektrický  
obvod  

  

  

  

F-9-6-02 Rozliší stejnoměrný 
proud od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí  
F-9-6-02p - vyjmenuje zdroje  
elektrického proudu  

  

- experimentem ověří , za 
jakých podmínek prochází 
obvodem el.proud  
- změří el. proud 
ampérmetrem v daném místě 
obvodu  

  

- objasní podstatu el. 
proudu v kovových vodičích 
nebo elektrolytech  
- na základě znalosti 
druhu náboje rozhodne, zda se 
budou dvě tělesa elektricky 
přitahovat nebo odpuzovat  
- pokusem prokáže 

elektrické pole v okolí nabitého 

tělesa  

Elektrický obvod 

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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F-9-6-02 Rozliší stejnoměrný 
proud od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí  
F-9-6-02p –vyjmenuje zdroje  
elektrického proudu  

  

F-9-6-03 Rozliší vodič, izolant a 
polovodič na základě analýzy 
jejich vlastností  
F-9-6-03p-  rozliší vodiče od 

izolantů na základě jejich 

vlastností; zná zásady 

bezpečnosti při práci s 

elektrickými přístroji a 

zařízeními; zná druhy magnetů 

a jejich praktické využití; 

rozpozná, zda těleso je či není 

zdrojem světla  

  

  

  

  

- rozpozná, že odpor 
vodiče se mění  
- zvolí k danému 
spotřebiči vhodný zdroj napětí  

  

Elektrické napětí a odpor  

- napětí (zdroje, měření)  

- elektrický odpor  
 

Elektrické spotřebiče v 

domácnosti  

 

(zkrat, jistič, pojistka) 

- ochrana před úrazem el. 

proudem 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-6-01 Sestaví správně podle 
schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma 
reálného obvodu  
F-9-6-01p sestaví podle 
schématu jednoduchý elektrický  
obvod  

  

  

- rozpozná podle 
zapojení i podle schématu 
zapojení dvou spotřebičů za 
sebou a vedle sebe  
- určí výsledné napětí, el. 

proud a el. odpor spotřebičů - 

použije reostat k regulaci 

proudu nebo jako dělič napětí v 

obvodu  

Elektrické obvody  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

F-9-4-01 využívá s 
porozuměním vztah mezi 
výkonem, vykonanou prací a 
časem  
F-9-4-01p uvede vzájemný vztah 
mezi výkonem, vykonanou prací  
a časem (bez vzorců)  

 

- určí elektrickou práci z 

elektrického příkonu spotřebiče 

a doby průchodu el. proudu 

 - určí výkon el. proudu ve 

vodiči mezi jehož konci je 

napětí  

 
 
Elektrická energie 

a výkon  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 F – 9-6-04 Využívá prakticky 

poznatky o působení 

magnetického pole na magnet 

a cívku s proudem a o vlivu 

změny magnetického pole v 

okolí cívky na vznik 

indukovaného napětí v ní 

 

- prokáže pokusem 
existenci magnetického pole 
kolem cívky s el. proudem   
- na příkladech objasní 

jeho využití v elektromagnetech  

Elektřina a magnetizmus  

- magnetické účinky el. proudu  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

Ročník: 9.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-7-01 Objasní (kvalitativně)  

pomocí poznatků o 

gravitačních silách pohyb 

planet kolem Slunce a měsíců 

planet kolem planet  

F-9-7-01p objasní pohyb 

planety Země kolem Slunce a 

pohyb Měsíce kolem Země  

F-9-7-01 p  zná planety sluneční 
soustavy a jejich postavení 
vzhledem ke Slunci  
F-9-7-01p  si osvojí základní 
vědomosti o Zemi jako 
vesmírném tělese a jejím  
postavení ve vesmíru  

 

popíše Sluneční soustavu  

  

  

- objasní střídání dne a noci, 

ročních období a vznik 

jednotlivých měsíčních fází  

 

 

 

Sluneční soustava 

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-5-01 rozpozná ve svém 
okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje 
příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku  
F-9-5-01p - rozpozná zdroje 

zvuku, jeho šíření a odraz 

 

- určí, co je v jeho okolí 
zdrojem zvuku  
- popíše pojem hlasitost 

zvuku  

 

Vlastnosti zvuku 

- zvuk  

- odraz zvuku  

- frekvence zvuku  

- hlasitost zvuku  
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 F-9-5-02 posoudí možnosti 

zmenšování vlivu nadměrného 

hluku na životní prostředí  

F-9-5-02p - posoudí vliv 

nadměrného hluku na životní 

prostředí a zdraví člověka  

 

- uvede využití 
infrazvuku a ultrazvuku  
- uvede význam 
rezonančních skříněk  
- popíše, jak přijímáme 
zvuk uchem  
- určí možnosti, jak 

omezit nepříznivý vliv 

nadměrně hlasitého zvuku na 

člověka  

- šíření zvuku  

- infrazvuk, ultrazvuk  

- rezonance  

- ucho jako přijímač zvuku  

- kmitočet tónu  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-6-04 Využívá prakticky 

poznatky o působení 

magnetického pole na magnet 

a cívku s proudem a o vlivu 

změny magnetického pole v 

okolí cívky na vznik 

indukovaného napětí v ní  

- ověří pokusem, na čem závisí 

velikost indukovaného proudu v 

cívce a objasní vznik střídavého 

proudu  

Elektřina a magnetismus 

- dynamo  

- alternátor  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 F-9-6-02 Rozliší stejnosměrný 

proud od střídavého 

 F-9-6-02p  vyjmenuje zdroje 

elektrického proudu 

 
- popíše funkci transformátoru a 
jeho využití při přenosu el.  
energie  

Transformátor  

- transformátor  

- střídavý proud  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-4-02 Zhodnotí výhody a 
nevýhody využívání různých 
energetických  zdrojů z 
hlediska vlivu na životní 
prostředí  
F-9-4-02p pojmenuje výhody a 
nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska 
vlivu na životní prostředí 

- popíše způsoby výroby a 

přenosu elektrické energie  

Energie  

- druhy energie  

- výroba energie (přenos 
el. energie)  
-obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje energie 
 - přeměny energie 
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Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

F-9-4-02 Zhodnotí výhody a 
nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska 
vlivu na životní prostředí  
F-9-4-02p pojmenuje výhody a 

nevýhody využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí  

- vysvětlí, jak se štěpí 
atomové jádro  
- vysvětlí pojem řetězová 

reakce -popíše, na jakém 

principu funguje jaderný reaktor  

Formy energie 
Jaderná energie, štěpná reakce 

  

-  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Přesahy, komentář  
Fyzika 6. Ročník - Vlastnosti látek  

- Jaderný odpad  

  

Chemie 8. Ročník - Částicové složení látek  

 

  

 

5.6.2. Chemie  

 

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  -  -  2  2  

   

Charakteristika předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, 

přispívá k rozvoji poznávacích schopností žáků.   

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný povinný předmět v 8. a 9. ročníku po 

dvou hodinách týdně. K výuce chemie se využívají pracovna fyziky – chemie, počítačová 

učebna  a kmenové třídy.  

Vzdělávání v předmětu chemie směřuje k:  

- rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech 

směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů  

- získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi  

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními  

- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů  

- práce ve skupinách  

- jednoduché demonstrační pokusy (pokusy v interaktivní učebnici, fotografické znázornění 

průběhu pokusů, videa)  

- využití výukových programů a učebny výpočetní techniky, interaktivní tabule  

Předmět chemie je spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

např. s matematikou – chemické výpočty, se zeměpisem – surovinové zdroje chemického 
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průmyslu, s přírodopisem –životní prostředí, zdraví, s fyzikou – vlastnosti látek, stavba 

atomu, jaderná energie.  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků  

Kompetence k učení Učitel:  

- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických 

vlastností látek, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení  

- vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek  

- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a 

pokusů  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel:  

- předkládá problémové situace související s učivem chemie  

- vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich 

chemické podstaty  

- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi  

Kompetence komunikativní  

Učitel:  

- podněcuje žáky k argumentaci  

- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat  

Kompetence digitální  

Učitel:  

- vede žáky k využívání všech dostupných  digitálních zařízení, aplikací při výuce 

- Kompetence sociální a personální  

Učitel:  

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat  

Kompetence občanské  

Učitel:  

- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a 

laboratorní řád  

- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a 

environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí  

Kompetence pracovní 

 Učitel:  

- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání látek (surovin) a vybavení  

- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi  

 Kompetence digitální  

Učitel: 

-vede žáky k využívání digitálních technologií při realizaci pokusů, měření a zpracování 

naměřených dat, k využívání digitálních záznamů experimentů k popisu a vysvětlení 

chemických jevů 

-vede žáky k tomu, aby získané výukové materiály a záznamy ukládal do svého 

elektronického portfolia 
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-vede žáky k tvorbě a úpravám digitálního obsahu v různých formátech a jeho sdílení s 

vybranými lidmi 

 

 

Předmětem prolínají průřezová témata:  

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - 

Očekávané výstupy:  

- pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami v chemické 

pracovně  

- rozpozná značení hořlavých, toxických a výbušných látek  

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí - 

Očekávané výstupy:  

- zhodnotí význam vody pro život na Zemi  

- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu  

- zhodnotí vlastnosti a použití vybraných oxidů, posoudí vliv těchto látek na životní prostředí  

- uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí jejich vliv na životní prostředí  

- uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv, zhodnotí jejich vlastnosti a využití 

a posoudí jejich vliv na životní prostředí  

- rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje  

- posoudí vliv používání plastů na životní prostředí  

- posoudí význam recyklace odpadů  

- zjistí výrobní podniky v regionu, posoudí s nimi související nebezpečí  

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality 

Očekávané výstupy  

- interpretuje zprávy s chemickou tematikou (vliv sloučenin na ŽP, zdraví člověka, globální 

problémy) uváděné v médiích  

- interpretuje informace populárně-naučného filmu  

- uvede a zdůvodní nejúčelnější jednání v případě havárie s únikem nebezpečných látek  

 

Ročník:  8.  

 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-1-01 Určí společné a 

rozdílné vlastnosti látek 

 CH-9-1-01p rozliší společné a 

rozdílné vlastnosti látek 

-  rozlišuje látky, tělesa a 

skupenství látek  

-  pojmenuje změny skupenství 

látek  

-  porovná společné a rozdílné 

vlastnosti vybraných látek  

-  žák určí skupenství, barvu, 

zápach, rozpustnost ve vodě -                                                          

Úvod do chemie  

Pozorování a vlastnosti látek  
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- provede jednoduché chemické 

pokusy a zaznamená jejich 

výsledky 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář  
Fyzika  
7. ročník - Hustota  
6. ročník - Atomy a molekuly,  
Úvod do fyziky, Fyzikální veličiny 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-1-02 Pracuje bezpečně s 
vybranými dostupnými a 
běžně používanými látkami a  
hodnotí jejich rizikovost; 
posoudí nebezpečnost 
vybraných dostupných látek, 
se kterými zatím pracovat 
nesmí  
CH-9-1-02p pracuje bezpečně s 

vybranými běžně používanými 

nebezpečnými látkami, rozpozná 

přeměny skupenství látek 

- uvede zásady bezpečné práce  
  - uvede příklady nebezpečných 
látek  
- na základě piktogramů 
posoudí nebezpečnost látek, 
význam H-vět a P-vět  
- posoudí, jaké látky, se kterými 

se běžně v domácnosti setkává, 

jsou nebezpečné, a uvede, jak s 

nimi bezpečně nakládat  

Zásady bezpečné práce 

 

Nebezpečné látky a přípravky 

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Přesahy, komentář  
Zdraví a člověk 8. ročník -prevence, první 

pomoc 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-2-01 Rozlišuje směsi a 
chemické látky  
CH-9-2-01p pozná směsi a 
chemické látky  
  

 

 

CH-9-2-03 Navrhne postupy a 
prakticky provede 
oddělování složek směsí o 
známém  složení;  uvede 
příklady oddělování složek v 
praxi  

 

- uvede příklady směsí a čistých 
látek 
- rozliší stejnorodé a různorodé 
směsi   
- uvede příklady plynných, 

kapalných a pevných směsí  

 

- sestaví jednoduchou filtrační 
aparaturu a provede filtraci 
směsi o známém složení  
 -  provede jednoduché pokusy 
(krystalizace, usazování) a  
zaznamená jejich výsledek  

  

- uvede příklady oddělování 

složek směsí v praxi 

Směsi  

- různorodé a stejnorodé směsi 

(roztoky) 

 

 

 

 
Oddělování složek směsí  

- usazování, filtrace, destilace, 

krystalizace, sublimace 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář  
SP – krystalizace 
 
Laboratorní práce - téma: Chromatografie - 
úkol: rozdělit barvu na jednotlivé složky  
  
Laboratorní práce - téma: Filtrace - úkol: 

sestavit filtrační aparaturu, provést filtraci 

suspenze křídy a vody 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

Ch-9-3-01 Používá pojmy atom - popíše stavbu atomu Částicové složení látek - 
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a molekula, prvek a sloučenina  

ve správných souvislostech 

 

 

CH-9-3-02 Orientuje se v 
periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná 
vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné  
vlastnosti  

CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší 
chemické prvky a jednoduché 
chemické sloučeniny a jejich 
značky  
CH-9-3-02p rozpozná vybrané 

kovy a nekovy a jejich možné 

vlastnosti 

- uvede typy chem. vazby 

 

 

 

 

- rozliší periody a skupiny v PSP 
- vyhledá v PSP názvy prvků a 
protonové číslo (orientuje se v 
PSP) 
 
 
 - uvede vlastnosti a význam 
vybraných kovů, nekovů a 
polokovů  

 

molekuly a atomy, atomové 

jádro (protony a neutrony), 

elektrony (obal, valenční 

elektrony) 

- chemická vazba 

 
Chemické prvky a 

sloučeniny - chemické prvky, 
protonové číslo, periody a 
skupiny v PSP –  
kovy (Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au,Ti)  
- slitiny (mosaz, bronz, dural)  

- nekovy (H, O, N, Cl, S, C)  

- halogeny  

- alkalické kovy 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH -9-4 -01 Rozliší a zapíše 

rovnicí výchozí látky a 

produkty chemických reakcí 

CH-9-4-01p pojmenuje výchozí 

látky a produkty 

nejjednodušších chemických 

reakcí 

 

CH-9-4-02 aplikuje poznatky o 

faktorech ovlivňujících průběh 

chemických reakcí v praxi a při 

předcházení jejich 

nebezpečnému průběhu 

- rozliší výchozí látky a produkty 
chemické reakce a určí je na 
příkladu  
- uvede zákon zachování 

hmotnosti  

 

 

 

 

 

Chemické reakce  

- výchozí látky a produkty,  

chemický děj  

- jednoduché chemické rovnice  

- zákon zachování hmotnosti 

- látkové množství 

 

 

Faktory ovlivňující rychlost 

chemických reakcí – teplota, 

plošný obsah povrchu 

výchozích látek 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-2-04 Rozliší různé druhy 
vody a uvede příklady jejich 
výskytu a použití, uvede 
příklady znečišťování vody a 
vzduchu  
CH-9-2-04p rozliší různé druhy 
vody a uvede příklady jejich 
použití, uvede zdroje 
znečišťování vody a vzduchu ve 
svém nejbližším okolí  

 

- uvede význam vody, její druhy 
 
 - zhodnotí význam a složení 
vzduchu (kyslík - zhodnotí jeho  
význam pro život na Zemi)  

 

Voda a vzduch  

- voda (destilovaná, pitná, 
odpadní), čistota vody  
- vzduch (složení, vlastnosti,  

čistota ovzduší, ozonová vrstva)  

  

 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy 

Přesahy, komentář 
Zeměpis 6. ročník  
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životního prostředí, Základní podmínky života Přírodní složky a oblasti Země 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka 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 

CH-9-5-01p popíše vlastnosti a 

použití vybraných prakticky 

využitelných oxidů, kyselin, 

hydroxidů a solí a zná vliv 

těchto látek na životní prostředí 

 Oxidační číslo, názvosloví 

Halogenidy- 

vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných 

halogenidů 

Oxidy – názvosloví, vlastnosti a 

použití vybraných prakticky 

významných oxidů  

 Kyseliny a hydroxidy –  

vlastnosti, vzorce, názvy a 

použití vybraných prakticky 

významných kyselin a 

hydroxidů  

 Soli  – vlastnosti, použití 

vybraných solí 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-5-02 orientuje se na 

stupnici pH, změří reakci 

roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem a 

uvede příklady uplatňování 

neutralizace v praxi 

CH-9-5-02p orientuje se na 

stupnici pH, změří pH roztoku 

univerzálním indikátorovým 

papírkem - poskytne první 

pomoc při zasažení pokožky 

kyselinou nebo hydroxidem 

- rozliší kyselé a zásadité 

roztoky pomocí hodnot pH  

- změří pH roztoku, se kterým 

se setká v běžném životě  

-  uvede příklady neutralizace 

prováděné v běžném životě 

Kyselost a zásaditost roztoků 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 
Laboratorní práce - téma: Měření pH 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání 

prvotních a druhotných 

surovin z hlediska trvale 

udržitelného rozvoje na Zemi 

CH-9-7-01p uvede příklady 

využívání prvotních a 

druhotných surovin 

 

CH-9-7-03 orientuje se v 

přípravě a využívání různých 

látek v praxi a jejich vlivech na 

životní prostředí a zdraví 

-- uvede příklady chemické 
výroby ve svém okolí a zhodnotí  
rizika spojená únikem 
nebezpečných látek  
-uvede význam průmyslových 
hnojiv a posoudí jejich vliv na 
životní prostředí  
-zhodnotí vlastnosti a použití 
nejznámějších stavebních pojiv  
- uvede u vybraných zástupců 
plastů jejich vlastnosti a použití 
 - posoudí vliv používání plastů 
na životní prostředí  

Chemický průmysl v ČR 

Chemie a zemědělství 

(průmyslová hnojiva, pesticidy, 

insekticidy) 

Chemie a stavebnictví (sádra, 

cement, beton) 

Léčiva 

Plasty a syntetická vlákna 

Druhotné suroviny, recyklace 
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člověka 

CH-9-7-03p zhodnotí využívání 

různých látek v praxi vzhledem 

k životnímu prostředí a zdraví 

člověka 

-  uvede příklady syntetických 

vláken, jejich použití 

- posoudí význam recyklace 

odpadů 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí  
 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání 

fosilních paliv a vyráběných 

paliv jako zdrojů energie 

CH-9-6-02p  zhodnotí užívání  

paliv jako zdrojů energie 

- uvede příklady fosilních a 
průmyslově vyráběných paliv, 
zhodnotí jejich vlastnosti a 
využití  
- posoudí jejich vliv na životní  

prostředí  

 

Výroba paliv a energie - 
obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje energie, fosilní paliva 
(ropa, uhlí, zemní plyn)  
- využití páry a elektřiny, paliva 

budoucnosti 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí  
 

Přesahy, komentář 

  

Ročník. 9.  

 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-2-02 vypočítá složení 

roztoků, připraví prakticky 

roztok daného složení 

CH-9-2-02p rozezná druhy 

roztoků a jejich využití v 

běžném životě 

- vypočítá hmotnostní  
zlomek a koncentraci roztoku 

- používá ve správných 

souvislostech pojmy: složka 

roztoku, rozpuštěná látka, 

rozpouštědlo, rozpustnost, 

nasycený a nenasycený roztok, 

koncentrovanější a zředěnější 

- navrhne přípravu roztoku 

daného složení v domácnosti 

Roztoky 

-hmotnostní zlomek a 

koncentrace roztoku; 

koncentrovanější, zředěnější, 

nasycený a nenasycený roztok 

Průřezové téma Přesahy, komentář 
Laboratorní práce - téma: Složení roztoku - 

hmotnostní zlomek - úkol: příprava roztoku 

o daném složení 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-4-01 uvede příklady 

prakticky důležitých 

chemických reakcí a zhodnotí 

jejich využívání 

CH-9-4-01p pojmenuje výchozí 

látky a produkty 

nejjednodušších chemických 

reakcí 

 - vypočítá molární hmotnost  

prvku a sloučeniny  

 

- rozliší pojmy redukce a 
oxidace   
- vysvětlí pojem koroze a uvede 
způsoby ochrany před korozí 
 - rozliší podstatu galvanických 
článků a elektrolýzy a uvede 

Chemické reakce 

(zákon zachování hmotnosti, 

chemické rovnice, molární 

hmotnost) 

Redoxní děje 

Koroze 

Elektrolýza 
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příklady jejich praktického  
využití  

 

Průřezové téma Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o 

principech hašení požárů na 

řešení modelových situací z 

praxe 

 Hoření 

(podmínky hoření, hasící 

přístroje 

Průřezové téma Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší 

uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH-9-6-02 Uvede příklady 
produktů průmyslového 
zpracování ropy  
CH-9-6-02p vyjmenuje některé  

produkty průmyslového 

zpracování ropy 

- uvede zdroje uhlovodíků, 
jejich vlastnosti a použití  

  

 

 

- rozliší nejjednodušší 

uhlovodíky, jejich vlastnosti a 

použití 

 

 

 

 

 

 

- uvede příklady produktů 
získávaných při frakční destilaci 
ropy  
 

Zdroje uhlovodíků  

 - ropa, uhlí, zemní plyn   

  

Uhlovodíky  

- názvosloví a vzorce  

-příklady v praxi významných 
alkanů (methan, ethan, propan, 
butan)  
- uhlovodíky s vícenásobnými 
vazbami ( alkeny - ethylen, 
alkyny - ethyn)  
- aromatické uhlovodíky (areny- 
benzen, naftalen)  
 
Frakční destilace ropy 

Uhlovodíky a automobilismus 

Průřezové téma 
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Přesahy, komentář 
- vyhledá a uvede příklady havárií 

způsobených únikem ropy, ropnými 

produkty  

 Laboratorní práce - téma: Modely 

uhlovodíků 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

Ch-9-6-03 Rozliší vybrané 

deriváty uhlovodíků, uvede 

jejich zdroje, vlastnosti a 

použití 

- rozliší uhlovodíkový zbytek a 
funkční skupinu na příkladech  
známých derivátů 
- uvede význam 
halogenderivátů 
- rozpozná alkoholy, zapíše 
vzorce a uvede vlastnosti a 
použití methanolu,ethanol 
 - zhodnotí nebezpečí 
požívání alkoholických nápojů  
- vymezí karboxylové kyseliny 
(charakteristická skupina,  
vlastnosti, výskyt kyseliny 

Deriváty uhlovodíků 

- halogenderiváty 

- alkoholy 

-karboxylové kyseliny 
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mravenčí a octové) 

Průřezové téma 
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-6-04 uvede příklady 

zdrojů bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitaminů 

CH-9-6-04p uvede příklady 

bílkovin, tuků, sacharidů a 

vitaminů v potravě 

- uvede zdroje, význam a 
vlastnosti glukosy, sacharosy, 
škrobu 
 - vyjmenuje příklady zdrojů 
bílkovin 
- uvede základní nukleové 
kyseliny a jejich význam  
-rozliší tuky a uvede jejich 
vlastnosti, zdroje a význam  
-  rozlišuje vitamíny rozpustné 
ve vodě a vitamíny rozpustné v 
tucích  
 - uvede výskyt a význam 
vybraných vitamínů  

Přírodní látky – zdroje, 

vlastnosti a příklady funkcí 

bílkovin, tuků, sacharidů a 

vitaminů 

Průřezové téma 

 

Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-7-03 orientuje se v 

přípravě a využívání různých 

látek v praxi a jejich vlivech na 

životní prostředí a zdraví 

člověka 

CH-9-7-03p zhodnotí využívání 

různých látek v praxi vzhledem 

k životnímu prostředí a zdraví 

člověka 

- uvede příklady návykových 

látek a příklady následků, 

kterým se konzument vystavuje  

 

- uvede příklady dopingových 

látek a zaujme postoj k dopingu 

Návykové látky 

alkaloidy, drogy, doping, léčiva 

Průřezové téma 
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

Přesahy, komentář 
Zdraví a člověk  
8. ročník- Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

Očekávané výstupy z RVP Dílčí výstupy žáka Učivo 

CH-9-7-03 orientuje se v 

přípravě a využívání různých 

látek v praxi a jejich vlivech na 

životní prostředí a zdraví 

člověka 

CH-9-7-03p zhodnotí využívání 

různých látek v praxi vzhledem 

k životnímu prostředí a zdraví 

člověka 

- uvede u vybraných zástupců 
jejich vlastnosti a použití  
- posoudí vliv používání plastů 
na životní prostředí  
- uvede výhody a nevýhody  

používání přírodních a 

syntetických vláken 

Plasty a syntetická vlákna – 

vlastnosti, použití, likvidace 

Průřezové téma 
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Přesahy, komentář 
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5.6.3. Přírodopis   

Ročník:  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  2  1+1 -  1 

  

Charakteristika předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  

Vyučovací předmět Přírodopis je zařazen samostatně v 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně 

(z toho 1 disponibilní) a v 9. ročníku 1 hodinu týdně.  

Navazuje převážně na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni a 

dále na výstupy ostatních vzdělávacích oblastí.  

Vzdělávání v předmětu Přírodopis:  

- upřednostňuje komplexní pohled, kde žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém 

- umožňuje žákovi porozumět zákonitostem přírodních jevů  

- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti 

člověka na přírodních zdrojích  

- odhaluje souvislosti mezi přírodními podmínkami a životem lidí v blízkém okolí  

- zapojuje do konkrétních aktivit, které vedou k šetrnému chování k přírodě - směřuje k 

podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny  

- učí pracovat s přírodním materiálem  

- seznamuje žáka se stavbou živých organismů  

- vede k vyhledávání potřebných údajů z různých informačních zdrojů  

- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování Formy a 

metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- skupinová práce a práce ve dvojicích  

- laboratorní práce  

- prezentace: referáty (využití interaktivní tabule)  

- využití výukových programů, ICT  

- praktická cvičení  

- vycházky, pozorování v přírodě  

- besedy, přednášky s odborníky,exkurze  

- krátkodobé projekty  

- projekt: Den Země  

- frontální výuka s demonstračními pomůckami  

  

Vzdělávání v předmětu Přírodopis bude probíhat v moderně vybavené učebně přírodopisu a 

zeměpisu a zároveň budou využity pomůcky ze sbírek z kabinetu. Některé praktické činnosti 

budou realizovány v terénu. Z hlediska hodnocení žáka je snaha o objektivní sebehodnocení. 

Žák je veden ke schopnosti obhájit svůj vlastní názor, ale také umět naslouchat druhým, řešit 

problémové úlohy a spolupracovat s ostatními. Tato schopnost se nejvíce rozvíjí při 

skupinové práci. Součástí hodnocení je také ústní projev prezentovaných prací, výsledky 

testů, referáty a laboratorní práce.  
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení  

Učitel vede žáky:  

- k vyhledávání a třídění informací a jejich efektivnímu využívání  

- k používání správné odborné terminologie  

- k samostatnému pozorování, porovnávání získaných výsledků, posouzení a vyvození závěrů  

- k motivaci pro celoživotní učení  

- Kompetence k řešení problémů  

- Učitel vede žáky:  

- k samostatnému objevování různých variant řešení  

- k zapojení do aktivit ve skupinkách a do soutěží  

- k praktickému ověřování správnosti zvoleného postupu  

- Kompetence komunikativní  

- Učitel vede žáky:  

- k formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů  

- k respektování názorů druhých  

- k tvořivému využívání komunikačních prostředků  

- k prezentaci samostatných prací  

- Kompetence sociální a personální 

-  Učitel vede žáky:  

- ke spolupráci při skupinovém vyučování  

- k navození situací vedoucích k pocitu zodpovědnosti  

- k upevňování dobrých mezilidských vztahů  

- k oceňování zkušeností druhých lidí  

- k respektování dohodnutých pravidel kvalitní práce  

Kompetence občanské 

 Učitel vede žáky:  

- k dodržování pravidel slušného chování  

- k respektování přesvědčení druhých lidí  

- k rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví  

- k chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů  

- Kompetence pracovní 

-  Učitel vede žáky:  

- k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci  

- k využívání získaných znalostí a zkušeností k dalšímu vzdělávání  

- k zodpovědnosti při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci  

Kompetence digitální 

-  Učitel vede žáky:  

- k využívání digitálních technologií k vyhledávání informací o rostlinách a živočiších 

- k použití fotoaparátu, kamery, digitální lupy 

- k použití výukových aplikací, virtuálních prostředí pro simulace přírodních jevů  

- k uchovávání informací a dat, sdílení a vyhodnocování 
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Předmět Přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 

- zeměpis: rozmístění hlavních ekosystémů (biomů), důsledky a rizika přírodních vlivů na 

životní prostředí, …  

- fyzika: využívání různých energetických zdrojů,…  

- chemie: vliv kyselých dešťů na životní prostředí, znečišťování vody a vzduchu, …  

- ekologie: přírodní zdroje, globální problémy,…  

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí :  

- zdraví a člověk: zdravý způsob života, rizika ohrožující zdraví, …  

- výchova ke zdraví: sexuální dospívání, těhotenství a rodičovství, …  

- matematika: užívání logické úvahy, …  

- dějepis : přírodní podmínky a první zemědělské civilizace, …  

- výchova k občanství : solidarita, globální a lokální problémy současnosti, …  

- Informatika : zdroj aktuálních informací a jejich prezentace, …  

V předmětu Přírodopis se prolínají tato průřezová témata: 1. Osobnostní a sociální výchova   

a) osobnostní rozvoj  

1. rozvoj schopnosti poznávání  

- připraví mikroskopický preparát (6. roč.)  

- vyhledává a zařazuje organismy podle určovacího klíče nebo atlasu (6. - 7. roč.)  

2. sebepoznání a sebepojetí  

- porovnává výsledky své práce se stanoveným závěrem (6., 7., 9. roč.) 4. 

psychohygiena  

- vysvětlí význam relaxace v přírodě pro pozitivní naladění mysli (9. roč.)  

3. komunikace  

- provede záznamy z pozorování, zakreslí a popíše objekt pozorování (6., 7., 9. roč.)  

- sestaví jednoduché schéma potravní pyramidy (6. -7. roč.)  

4. kooperace a kompetice  

Přizpůsobí se pracovnímu tempu ostatních při skupinové práci  

Zvládá situace při skupinové práci a při soutěžích 

Aplikuje práci ve skupině a navazuje na práci druhých c) 

morální rozvoj  

2. hodnoty, postoje, praktická etika  

- zhodnotí dopad lidské činnosti na přírodu (9. roč.)  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech   

a) Evropa a svět nás zajímá  

- předpoví možné důsledky globálních a lokálních vlivů na životní 

prostředí (9. roč.) c) jsme Evropané  

- sestaví přehled významných přírodovědců a jejich objevů (9. roč.) 4. 

Multikulturní výchova   

b) lidské vztahy  

Solidarita – posoudí přínos solidarity v oblastech postižených zemětřesením (9. roč.)  

5. Environmentální výchova   

a) ekosystémy  
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- určí vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím (6., 7., 9.  roč.)  

- rozpozná některé příčiny porušování rovnováhy v přírodě (9. roč.)  

- vysvětlí nutnost zachování podmínek života (6. roč.)  

- posoudí zásahy člověka do krajiny (9. roč.)  

- vymezí význam moře a řas pro biosféru (6. roč.)  

- zdůvodní význam polí a popíše způsoby hospodaření na nich (7. roč.)  

- objasní význam půdotvorných činitelů (9. roč.) - vysvětlí význam půdy pro přírodu i 

společnost (9. roč.) b) základní podmínky života  

- objasní význam rekultivací ve svém okolí (9. roč.)  

- dá do souvislosti klimatické změny a globální oteplování (9. roč.)  

- navrhne způsoby obnovy devastované krajiny (9. roč.) - vysvětlí působení vody jako 

geologického činitele (9. roč.) c) lidské aktivity a problémy životního prostředí - objasní 

význam chráněných oblastí (9. roč.)  

- posoudí závažnost změny v okolní krajině vlivem důlní činnosti (9. roč.) d) vztah člověka k 

prostředí  

- zhodnotí seznam nejzávažnějších ekologických problémů (9. roč.)  

- doloží možnosti rekreace a inspirace v přírodě (9. roč.)  

6. Mediální výchova   

a) kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

- posoudí věrohodnost sdělení o výrobcích z médií – reklama (9. roč.) - využívá zdroje 

informací o životním prostředí (6., 7., 9. roč.) b) interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality  

- rozpozná kvalitní sdělení z výukových a naučných programů (6., 7., 9. roč.) f) tvorba 

mediálního sdělení  

- vytvoří sdělení na určité téma (6. roč.)  

- sestaví text (referát) z odborné literatury, aktuálních článků, novin, časopisů, z internetu (9.  

roč.)  

- sestaví jednoduchý text z různých informačních zdrojů (7. roč.) g) práce v realizačním týmu  

- komunikuje a spolupracuje v týmu (6., 7., 9. roč.)  

- stanoví si cíl a časový harmonogram (7., 9. roč.)  

 

Učební osnovy  

Ročník: 6.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-1-01 Rozliší základní 

projevy a podmínky života, 

orientuje se v daném přehledu 

vývoje organismů  

 

- vysvětlí funkci 
ozonosféry pro trvání života na 
Zemi  
 

Obecná biologie - Země a 
život  
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P-9-1-01p orientuje se v 

přehledu vývoje organismů a 

rozliší základní projevy a 

podmínky života 

- odliší atmosféru, hydrosféru - 
vysvětlí význam Slunce, vody, 
kyslíku a oxidu uhličitého pro 
život na Zemi  
- odvodí z principu 

fotosyntézy význam Slunce pro 

život na Zemi 

- vznik atmosféry a hydrosféry,  

význam ozonosféry, - 
vznik prvních buněk, 
podmínky života, projevy 
života,  
vývoj živé hmoty, změny 

atmosféry během vývoje života  

- látky anorganické a organické  

- tvorba kyslíku  

- základní projevy života 

 
Vývoj a zdokonalování 

organismů  

- rozlišení organismů na 

rostliny, živočichy a houby 

 

 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-1-04 Uvede na příkladech z 
běžného života význam virů a 
bakterií v přírodě i pro člověka  
P-9-1-07p ví o vlivu virů a  
bakterií v přírodě a na člověka  

  

- zdůvodní závislost virů na 
ostatních organismech - odliší 
význam bakterií v přírodě od 
významu pro člověka - zdůvodní 
význam pravidel  
hygieny v prevenci proti 

nemocem  

Organismy nebuněčné  

- viry: výskyt, význam a 

praktické využití  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-1-04  Uvede na příkladech z 
běžného života význam virů a 
bakterií v přírodě i pro člověka 
P-9-1-04p uvede na příkladech 
vliv virů a bakterií v přírodě a na 
člověka  
P-9-1-04p má základní 
vědomosti o přírodě a 
přírodních dějích  
P-9-1-04p pozná význam rostlin 

a živočichů v přírodě i pro 

člověka  

- zdůvodní závislost virů na 
ostatních organismech - odliší 
význam bakterií v přírodě od 
významu pro člověka - zdůvodní 
význam pravidel  
hygieny v prevenci proti 

nemocem  

Organismy jednobuněčné  

- bakterie: výskyt, význam a 

praktické využití  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života, Ekosystémy  

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

 

Přesahy, komentář  
rozvoj věd - bakterologie 
potraviny - výroba  
kompostování -humus (pracovní listy)  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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P-9-8-01 Aplikuje praktické 
metody poznávání přírody  
P-9-8-01p využívá metody 
poznávání přírody osvojované v 
přírodopisu  
 

- zakreslí a popíše objekt 
pozorovaný mikroskopem a  
lupou  

- při mikroskopování 
pozorovaný objekt správně 
zaměří, připevní,  
zaostří a vypočítá zvětšení  

-provede úklid po praktických 
činnostech  
- vyhledává a zařazuje 
organismy podle určovacího 
klíče nebo atlasu  
- vyhledává základní informace 
o některých biolozích a  
významných objevech  

- sebehodnocením porovná  

výsledek své práce se  

stanoveným závěrem  
- přizpůsobí se 
pracovnímu tempu ostatních při 
skupinové práci  
- komunikuje a 
spolupracuje v týmu  
zvládá situace při soutěžích 

Praktické poznávání přírody 

- mikroskopování a pozorování 
lupou  
- laboratorní práce  

- pokusy  

určování pomocí 

zjednodušených klíčů a atlasů 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
mikroskop - druhy, vývoj, použití 

skupinové práce - pomůcky LP  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-2-01 Rozpozná naše 

nejznámější jedlé a jedovaté 

houby s plodnicemi a porovná 

je podle charakteristických 

znaků  

 

popíše stavbu plodnice vyšších 
hub  
- dá do souvislosti působení 

houby jako reducenta 

(rozkladače) v přírodě 

 

- rozezná několik vybraných 
druhů hub na ukázkách  
(modelech)  

 

 

utřídí plodnice ( modely) hub 

podle určitých znaků - rozliší 

známější jedovaté houby od 

jedlých 

 

Biologie hub  

Jednobuněčné houby - kvasinky 
- Houby bez plodnic – plísně:  
základní charakteristika, 

pozitivní  a negativní vliv 

na člověka a živé organismy  

 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

272  

  

 

P-9-2-01p rozpozná naše 
nejznámější jedlé a jedovaté 
houby podle charakteristických 
znaků   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
- zdůvodní důležitost ochrany 
zdraví před sběrem neznámých 
hub  
- vytvoří výstavku hub - 
zdůvodní pravidla chování v 
lese a při sběru hub  

 

- vysvětlí význam kvasinek a 
plísní a uvede příklady z 
potravinářství  

  

- objasní pojem symbióza na 
soužití řasy s houbou ve stélce 
lišejníků  
- zdůvodní schopnost lišejníků 

přežívat jako průkopníci života - 

vysvětlí význam lišejníků v 

přírodě a pro člověka  

 

 

- Houby s plodnicemi – 
stavba, výskyt, význam, zásady 
sběru, konzumace a první 
pomoc při otravě houbami  
- Lišejníky –  výskyt a 

význam  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
věda mykologie  
plísně - potraviny, léky  
pokusy modely 

hub potravní 

řetězec ochrana 

zdraví  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Odvodí na základě pozorování  

uspořádání rostlinného těla   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vysvětlí princip základních 

rostlinných fyziologických 

procesů   

- rozliší jednobuněčné a  

mnohobuněčné řasy  

- definuje stélku  

- popíše stavbu a život 

nižších  

rostlin – řas  

- dá do souvislosti princip 
vývoje mnohobuněčných 
organismů  
- vymezí význam moře a 
řas pro biosféru  
- odhadne směr vývoje 
od řas k zeleným rostlinám  

  

  

rozpozná postavení řas jako  

producentů  

- posoudí využití řas v 

současnosti a budoucnosti - 

sestaví jednoduché schéma  

Biologie rostlin  

Jednobuněčné rostliny – sinice, 
bičíkovci, zelené řasy  
- Mnohobuněčné rostliny - řasy 

- Fyziologie rostlin – základní 

principy fotosyntézy, dýchání - 

Význam řas a jejich ochrana  
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potravní pyramidy  

- vysvětlí důsledky 
ropných havárií na plankton 
- posoudí význam řas jako 
producentů kyslíku  
- zdůvodní postavení řas 

ve vodním ekosystému 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
význam planktonu  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-4-01 Porovná základní 
vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů  
(prvoci, žahavci, ploštěnci, 
hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci) a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů P-9-4-01p 
porovná vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí 
funkci  
jednotlivých orgánů  

  

  

  

  

  

  

  

P-9-4-02 Rozlišuje a porovná 
jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, 
zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin  
P-9-4-02p rozliší jednotlivé 
skupiny živočichů a zná jejich 
hlavní zástupce  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

vymezí vzestupné uspořádání 
živé hmoty od buňky po 
organismy  
- rozliší pojmy tkáně a 
pletiva - popíše stavbu a 
vysvětlí funkci orgánových 
soustav nezmara - vysvětlí na 
příkladu pojem regenerace  
- dá do souvislosti znaky 
členovců a kroužkovců - 
srovnáním vybere základní 
společné a rozdílné znaky 
zástupců kmene měkkýšů  

  

- popíše a vysvětlí na 
příkladu trepky velké stavbu a 
funkci jednobuněčných 
živočichů - posoudí nutnost 
získávání potravy živočichy 
pohybem - vysvětlí závislost 
vývoje živočichů na vývoji 
rostlinstva  
- najde rozdíl mezi  

společenstvem a ekosystémem  

- rozliší vnějšího a 
vnitřního cizopasníka a uvede 
příklady - zdůvodní redukci 
orgánových soustav u 
tasemnice  
- vysvětlí pojem 
článkované tělo a vnější kostra  
- vysvětlí význam studia 
zkamenělin pro získávání 
poznatků o organismech - 
vyjmenuje základní 
anatomické údaje korýšů, 
pavoukovců a hmyzu  

Biologie živočichů  

Jednobuněční živočichové – 
prvoci : výskyt, význam, 
praktické využití  
- Vývoj a systém 
živočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů,  
prvoci, bezobratlí: žahavci, 
ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci. - Stavba 
těla a funkce jednotlivých 
základních částí těla 
bezobratlých  
- Rozšíření, význam a 

ochrana  

- Živočišná společenstva  

- Projevy chování 
živočichů - Vývoj jednoduchých 
společenstev organismů a 
ekosystémů  
- Příčiny a následky velké 
vývojové úspěšnosti hmyzu - 
Hmyz v ekosystémech  
- Hospodářský význam 
hmyzu - Ochrana proti 
škodlivému  
hmyzu  

- Ochrana hmyzu  

včela medonosná 
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P-9-4-03 Odvodí na základě 
pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí  
P-9-4-03p odvodí na základě 
vlastního pozorování základní 
projevy chování živočichů v 
přírodě, objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému  
prostředí  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

P-9-4-04 Zhodnotí význam 
živočichů v přírodě i pro 
člověka, uplatňuje zásady 
bezpečného chování ve styku  
se živočichy  

P-9-4-04p ví o významu 

živočichů v přírodě i pro člověka 

a uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy 

- určí některé zástupce 
členovců a zařadí do 
taxonomických jednotek  

  

  

pozoruje některé projevy života 

bezobratlých  

- provede záznamy z 
pozorování - zdůvodní úspěch 
vývoje bezobratlých – členovců 
- vysvětlí postavení členovců v 
potravních řetězcích - zhotoví 
mikroskopický preparát částí 
těl hmyzu - ukáže rozrůzňování 
životních  
forem společensky žijícího  

hmyzu  

- posoudí nezmara z 
ekologického hlediska : 
konzument - predátor  
- odůvodní nutnost 
ochrany životního prostředí 
žahavců - objasní dodržování 
hygienických zásad  
- zdůvodní příčiny a 
následky znečištění vod  
- zjistí nutnost šetrného 
zacházení i s nižšími živočichy - 
dá do souvislosti ochranu 
čistoty našich vod s čistotou 
moří  
- vysvětlí otázku 
škodlivosti a užitečnosti 
pavoukovců a  
hmyzu  

rozpozná nebezpečí některých 

druhů a rozhodne o správnosti 

pravidel prevence a hygieny - 

uvede příklady hospodářsky 

významných druhů hmyzu - 

vysvětlí nutnost ochrany 

živočichů v širších souvislostech 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
LP  
trvalé preparáty, entomologické sbírky 

třídění organismů - Carl Linné nálezy v 

ČR - J. Barrande včelařství  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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P-9-7-01  Uvede příklady 
výskytu organismů v určitém 
prostředí ve vodním prostředí 
a vztahy mezi nimi  
P-9-7-01p uvede příklady 
výskytu organismů v určitém  
prostředí a vztahy mezi nimi  

  

  

na podmínkách života vysvětlí 
výskyt organismů ve vodním 
prostředí  
- využívá zdroje informací 
o vodním ekosystému  

  

- uvede příklady narušení 

rovnováhy ve vodním 

ekosystému  

Základy ekologie - 
vzájemné vztahy mezi 
organismy ve vodě,  

 

P-9-7-03 Vysvětlí podstatu 
jednoduchých potravních 
řetězců v různých 
ekosystémech (vodním 
ekosystému) a zhodnotí jejich 
význam  
P-9-7-03p vysvětlí podstatu 

jednoduchých potravních 

řetězců v různých ekosystémech  

- sestaví jednoduché schéma 
potravní pyramidy  

  

- potravní řetězce, rovnováha ve 

vodním ekosystému 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

  

 

Ročník: 7.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Orientuje se v daném přehledu 
vývoje organismů  

  

  

  

  

 

- vysvětlí vývoj živé hmoty 
z neživé v praoceánu  
- zhodnotí význam vody 
pro vznik života  
- posoudí vliv změny 
životních podmínek na vývoj 
organismů  
- odhadne nutnost 
přizpůsobování se pro další  
vývoj organismů  

  

Obecná biologie - Země a 
život  

rozmanitost životních 
podmínek, přizpůsobování se  
suchozemským podmínkám  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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P-9-1-02 Vysvětlí podstatu 

pohlavního a nepohlavního 

rozmnožování a jeho význam z 

hlediska dědičnosti  

porovná různé způsoby 

rozmnožování a dá je do 

souvislosti se snahou o 

zajištění nové generace  

Dědičnost a proměnlivost 

přenos dědičných informací  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-3-01 Odvodí na základě 
pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky 
přes pletiva až k  
jednotlivým orgánům  

 

  

P-9-3-02 Vysvětlí princip 
základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich 
využití při pěstování rostlin 
 P-9-3-02p ví o základních 
rostlinných fyziologických  
procesech a o jejich využití 
 P-9-3-02p uvede význam 
hospodářsky důležitých rostlin a 
způsob jejich pěstování  

  

P-9-3-03 Rozlišuje základní 
systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné zástupce  
pomocí klíčů a atlasů 

 P-9-3-03p rozliší základní 

systematické skupiny rostlin a 

zná jejich zástupce 

definuje pojmy: pletivo, stélka a 
kormus  
- popíše stavbu 

jednotlivých  

částí těl vyšších rostlin  

  

- objasní funkce 

jednotlivých  

orgánů v rostlině a jejich 
význam  

  

  

  

- vysvětlí, které látky 
rostlina přijímá a které vznikají 
při  
fotosyntéze  

a dýchání  

  

- zařadí běžné zástupce 
vyšších rostlin  
- popíše rozmnožování 
semenných rostlin  
- stanoví rozdíl mezi 

opylením a  

oplozením  

- objasní pojem výtrusná,  

nahosemenná a krytosemenná  

rostlina  

- rozliší princip 

rozmnožování  

nahosemenných a  

krytosemenných  

rostlin  

- určí základní rozdíly 

mezi  

jednoděložnými a 
dvouděložnými rostlinami  
- vysvětlí význam lesa pro  

přírodu a pro lidi  

Biologie rostlin - Vyšší 
rostliny  

- list jako hlavní orgán  

fotosyntézy  

- stavba a význam jednotlivých  

částí těla: kořen, stonek, list,  

květ, semeno, plod - 
fotosyntéza, dýchání  
- příjem živin  

- první suchozemská rostlina 
 - Mechorosty – rozlišení těla, 
zástupci, význam  
- Kapraďorosty – pravěké a  

dnešní, rozdělení, zástupci,  

význam  

- Nahosemenné a 
krytosemenné rostliny - 
způsoby rozmnožování, 
podmínky růstu les: význam, 
lesní patra 
 - Využití hospodářsky 
významných zástupců  
rostliny jako producenti 
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- popíše jednotlivá lesní 
patra - uvede základní údaje o 
hospodářských rostlinách - 
vysvětlí pojmy kulturní a planá 
rostlina  
- posoudí význam znalostí 
o pěstování rostlin pro člověka - 
zváží nebezpečí používání 
některých rostlin  
sestaví jednoduchý text z 

různých informačních zdrojů 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-3-05 Odvodí na základě 

pozorování přírody závislost a  

vysvětlí význam prvohorních 

ekosystémů pro vývoj dalšího  

Systém rostlin běžných 

druhů  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

Aplikuje praktické metody 
poznávání přírody  
 

- používá lupu a mikroskop 
při samostatném pozorování  
 
- vyhledá a zařadí některé 
druhy bylin a dřevin ze svého 
okolí pomocí  
zjednodušeného určovacího 
klíče nebo atlasu 
 
 - doloží některá pozorování 
jednoduchým nákresem a 
popisem  

 
- vysvětlí postup při 
tvorbě herbáře  
 
- doloží pozorování a 
pokusy vlastním zjištěním  
 

Praktické poznávání přírody 

- Mikroskopování a pozorování 
lupou  
- Laboratorní práce  

- Pokusy  

- Určování pomocí  

zjednodušených klíčů a atlasů  

- Založení herbáře  

Referáty, texty, prezentace ICT 
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- zapíše základní zjištění z 
laboratorních prací - navrhne z 
pozorování a srovnávání 
jednoduchý závěr - porovná 
výsledky své práce se 
stanoveným závěrem  
- přizpůsobí se 
pracovnímu tempu ostatních při 
skupinové práci  

  

používá laboratorní pomůcky 
podle stanovených pravidel 
bezpečnosti  
- zvládá situace při 
soutěžích - vyhledává základní 
informace o významných 
vědcích  
- komunikuje a 

spolupracuje v  

týmu  

- stanoví si cíl a časový  

harmonogram  

-   

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

 

   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-4-01 Porovná základní 
vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů  
(strunatců) a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů P-9-4-01p 
porovná vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí 
funkci  
jednotlivých orgánů  

  

  

  

P-9-4-02 Rozlišuje a porovná 
jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, 
zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin  
P-9-4-02p rozliší jednotlivé 
skupiny živočichů a zná jejich 
hlavní zástupce  

vysvětlí rozdíl mezi vnější a 
vnitřní kostrou  
- charakterizuje živočichy 
nižší a vyšší  
- objasní rozdíl mezi 
strunatci a obratlovci  

  

posoudí funkci žraloků v 
mořských ekosystémech - 
popíše stavbu těla ryb, 
obojživelníků, plazů a ptáků - 
vyjmenuje významné zástupce 
z jednotlivých tříd a řádů - 
charakterizuje suchozemské 
živočichy  
- vysvětlí významné 
biologické vlastnosti ptáků: 
instinkt, ptačí tahy, tok  
- zařadí zástupce z okolí, 
z ptačích oblastí  
- vyhledává a zařazuje 

Biologie živočichů Vyšší 
živočichové – kmen :  

strunatci  

- Vývoj a systém 
živočichů : - paryby, ryby, 
obojživelníci,  
plazi, ptáci - znaky, zástupci,  

rozmnožování  

- Stavba těla a funkce 
jednotlivých základních částí 
těl obratlovců –  
tkáně, orgány, orgánové 
soustavy  
- Rozšíření, význam a 
ochrana - zoologické zahrady, 
zvířecí útulky, záchranné 
stanice - péče o některé 
vybrané domácí živočichy  
- projevy chování 

živočichů : etologie  
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P-9-4-03 Odvodí na základě 
pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému 
prostředí  
P-9-4-03p odvodí na základě 
vlastního pozorování základní 
projevy chování živočichů v 
přírodě, objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému  
prostředí  

  

  

P-9-4-04 Zhodnotí význam 

živočichů v přírodě i pro 

člověka, uplatňuje zásady 

bezpečného chování ve styku 

se živočichy 

vybrané zástupce podle 
určovacího klíče, atlasu  

  

- navrhne způsob ochrany 
obojživelníků  
- posoudí vliv změn 
životního prostředí na zánik 
veleještěrů - zjistí rozmanitost 
stavby těla : ryb, obojživelníků, 
plazů a  
ptáků  

  

- předpoví jejich  

nezastupitelnost v přírodě a pro 
člověka  

- zdůvodní význam rybníkářství  

- odhadne dopady z 
nekontrolovaného rybolovu - 
předpoví důsledky znečištění 
vody pro vodní organismy - 
vysvětlí význam teraristiky a 
zoologických zahrad  
-vysvětlí postup 1. pomoci při 
uštknutí  
- odsoudí zbytečné zabíjení 
některých zástupců  
-posoudí význam kroužkování 

ptáků  

objasní význam ornitologických 

stanic 

  
P-9-4-04p ví o významu 
živočichů v přírodě i pro člověka 
a uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku se živočichy  

  

- - provede kritiku velkochovu 
ptáků  
- vysvětlí základní 

pravidla péče  

o domácí živočichy - vymezí 

výskyt určitého zástupce v 

určitém ekosystému - vyjádří 

vzájemné potravní závislosti v 

ekosystému - vede příklady 

narušení rovnováhy v přírodě 

člověkem - zdůvodní nutnost 

ochrany celých území  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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P-9-7-01 Uvede příklady 
výskytu organismů v určitém  
prostředí a vztahy mezi nimi  

  

P-9-7-01p uvede příklady 
výskytu organismů v určitém  
prostředí a vztahy mezi nimi  

  

  

  

P-9-7-03 Vysvětlí podstatu 
jednoduchých potravních 
řetězců v různých 
ekosystémech (lesním 
ekosystému) a zhodnotí jejich 
význam  
P-9-7-03p vysvětlí podstatu 

jednoduchých potravních 

řetězců v různých ekosystémech  

- uvede příklady výskytu 
organismů v ekosystému lesa - 
na podmínkách života vysvětlí 
výskyt organismů v lesním 
ekosystému a vztahy mezi nimi 
- sestaví jednoduché schéma 
potravní pyramidy  
- využívá zdroje 

informací o  

ekosystému lesa  

  

uvede příklady narušení 

rovnováhy v lesním ekosystému 

- určí vzájemné vztahy mezi 

organismy v lesním ekosystému  

Základy ekologie 

vzájemné vztahy mezi 
organismy v lese  
- potravní řetězce, rovnováha v 

lesním ekosystému  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

Ročník: 9.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-6-01 Rozpozná podle 
charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s 
použitím určovacích pomůcek  
P-9-6-01p pozná podle 

charakteristických vlastností  

vybrané nerosty a horniny  

 

 

 

P-9-6-02 Rozlišuje důsledky 
vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně 
geologického oběhu hornin a 
oběhu vody  
P-9-6-02p rozliší důsledky 
vnitřních a vnějších  
geologických dějů  

 

určí vybrané nerosty a jejich 
vlastnosti  
objasní vznik minerálů, posoudí 

praktický význam - definuje 

horninu a nerost a určí rozdíl  

- vyhledá informace o 
nerostech, drahých kamenech a  
horninách z 
různých zdrojů  
- určuje vybrané druhy 

hornin a  

posoudí jejich praktický význam  

  

rozliší vnitřní geologické 
děje, jejich příčiny a 
důsledky - vysvětlí základy 
deskové tektoniky  
- posoudí závažnost  

zemětřesení a sopečné činnosti 
pro obyvatele postižených 
oblastí  
- posoudí přínos 
solidarity v oblastech 
postižených zemětřesením  

Neživá příroda  

Země - vznik Země, stavba  

Země , vznik života 

- geologické vědy  

Stavba zemské kůry - horniny a 

nerosty, vznik minerálů, vnější 

stavba krystalů, fyzikální 

vlastnosti minerálů, drahé 

kameny  

Vnitřní geologické procesy 
- sopečná činnost, magma 
a láva,  
- horniny vyvřelé ( 
výlevné a hlubinné)  
- nerosty vyvřelých 

hornin  

- zemětřesení  

- vznik pohoří, 
litosférické desky, pohyb 
kontinentů - nerosty rudných žil  
Vnější geologické procesy  

- eroze  

- působení gravitace  
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- rozliší kerná a pásemná 
pohoří - vyjmenuje rudné 
nerosty, objasní jejich vznik a 
posoudí praktický  
význam  

- rozliší vnější geologické 
děje, jejich příčiny a důsledky  

  

- uvede význam 
půdotvorných činitelů, hlavní 
druhy půd v naší přírodě,její 
devastaci a rekultivaci  
- vysvětlí působení vody 
jako důležitého geologického 
činitele - objasní horninový 
cyklus  
- posoudí zásahy člověka 
do krajiny  
- navrhne způsoby 
obnovy devastované krajiny  
- uvede příklady 
devastace a rekultivace  

  

-aplikuje pravidla práce při 

laboratorních cvičeních - zvládá 

jednoduché postupy práce při 

manipulaci s přírodninami 

- porovnává výsledky své 
práce se stanoveným závěrem  
 

- činnost vody, ledovců, 
větru a člověka  
- usazené horniny, 
nerosty usazených hornin - 
přeměněné horniny  
- půda: složení, 
vlastnosti a význam  
 

 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-6-03 Uvede význam vlivu 
podnebí a počasí na rozvoj 
různých ekosystémů a 
charakterizuje mimořádné 
události způsobené výkyvy 
počasí a dalšími přírodními 
jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před 
nimi  
 
P-9-6-03p ví o významu vlivu 
podnebí a počasí na rozvoj a  
udržení života na Zemi  

 

 Podnebí a počasí ve vztahu k 

životu 
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Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 P-9-7-03 Vysvětlí podstatu 
jednoduchých potravních 
řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam  
P-9-7-03p vysvětlí podstatu 
jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech  

  

  

P-9-7-04 Uvede příklady 
kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí  
P-9-7-04p popíše změny v 
přírodě vyvolané člověkem a  
objasní jejich důsledky 
 P-9-7-04p pozná kladný a 
záporný vliv člověka na životní 
prostředí  

  

  

  

  

  

  

  

  

P-9-7-02 Na příkladu objasní 
základní princip existence 
živých a neživých složek 
ekosystémů 
 P-9-7-02p objasní základní 
princip některého ekosystému  

  

  

P-9-7-01 Uvede příklady 

výskytu organismů v určitém 

prostředí a vztahy mezi nimi P-

9-7-01p uvede příklady výskytu 

organismů v určitém prostředí a 

vztahy mezi nimi 

stanoví pravidla ochrany  

přírody  

- vysvětlí příčiny 
globálního oteplování  
- dá do souvislosti 
klimatické změny a globální 
oteplování - zapojuje se do 
diskuse a je schopen ji řídit  
- prokáže základní 
orientaci v problémech světa 
(globální  
oteplování, kyselé deště)  

  

  

na podmínkách života vysvětlí 
výskyt organismů v půdě a 
vztahy mezi nimi  

  

  

posoudí vliv člověka na tvorbě 
životního prostředí  
- zhodnotí dopad lidské 
činnosti na přírodu ve svém 
okolí - posoudí závažnost změny 
v okolní krajině vlivem důlní 
činnosti  
- objasní význam 
rekultivací ve svém okolí  
- uvědomuje se nutnost 

ochrany  

životního prostředí  

  

  

vytvoří sdělení na určité téma s 
využitím internetu, odborné 
literatury, výukového programu 
- posoudí věrohodnost sdělení z 
médií  
- sestaví text z odborné 
literatury  
- aplikuje práci ve skupině 
a navazuje na práci druhých - 
vysvětlí význam relaxace v 
přírodě pro pozitivní naladění 
mysli  
objasní význam chráněných 

Základy ekologie  

ochrana životního prostředí - 
životní prostředí: neživé a živé 
složky  
- přírodní zdroje  

- trvale udržitelný rozvoj  

- globální problémy lidstva  

- ochrana přírody  

chráněná území 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

283  

  

oblastí 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

  

 

5.6.4. Zdraví a člověk  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  -  -  1+1  -  

Charakteristika předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  

Tento integrovaný předmět má časovou dotaci celkem 2 hodiny týdně, z toho 1 hodina 

z časové dotace Přírodopisu ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a 1 disponibilní hodina pro 

posílení časové dotace Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.  

Integrovaný vyučovací předmět Zdraví a člověk je zařazen v 8. ročníku a navazuje 

především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vyučovacího předmětu 

Přírodověda na 1. stupni a na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví předmětu Výchova 

ke zdraví a předmětu Přírodopis ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v 

předmětu Zdraví a člověk  

- vede k volbě správného rozhodování o ochraně zdraví  

- ukazuje cestu ke zdravému životnímu stylu  

- seznamuje žáka se stavbou lidského těla a těl savců  

- rozvíjí odpovědnost za podporu a ochranu zdraví  

- vede k pochopení souvislostí mezi stavem životního prostředí a zdravím člověka  

- zapojuje žáka do konkrétních aktivit poskytování 1. pomoci  

- směřuje k poznávání vybraných druhů savců  

- vede k utváření vlastních názorů na problematiku zdraví  

- rozvíjí u žáka pozitivní vztah k domestikovaným a volně žijícím savcům  

- k odhalování následků při riskování se svým zdravím  

- vede žáka k nutnosti aktivně si chránit své zdraví  

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:   

- skupinová práce, práce ve dvojicích  

- praktická cvičení, laboratorní práce  

- dialog, diskuse  

- práce s informačními materiály  

- využití výukových programů, interaktivní tabule, PC, video, DVD - simulační hry  

- frontální výuka s demonstračními pomůckami  

- aktivity, soutěže  

- prezentace: referáty  

Vzdělávání v předmětu Zdraví a člověk bude probíhat v moderně vybavené učebně 

přírodopisu a zeměpisu. Ze sbírek kabinetu budou používány pomůcky: modely, přírodniny, 

preparáty, odborná literatura. Pro každého žáka jsou závazná pravidla chování stanovená 

řádem učebny.  
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel vede žáky:  

- k vyhledávání a třídění informací a efektivnímu využívání při vlastní prezentaci  

- k zjištění souvislosti stavu životního prostředí na zdraví člověka  

- k poznání smyslu učení o lidském těle a posouzení vlastního pokroku - k ochotě zajímat se o 

své zdraví  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel vede žáky:  

- k využívání získaných vědomostí a dovedností k praktickému uplatňování péče o své tělo  

- ke kontrolování správného postupu při poskytování 1. pomoci a k opravě nedostatků  

- k rozlišení, které informace je třeba zjistit ke splnění úkolu  

- k rozlišení problémů souvisejících se zdravím člověka  

Kompetence komunikativní 

 Učitel vede žáky:  

- k formulování vlastního názoru na problematiku zdraví, péče a ochrany  

- k porozumění učebním textům o stavbě těl organismů - savců a člověka  

- k respektování názorů spolužáků při práci ve skupinkách  

- ke kultivovanému projevu  

- k vyhledávání informací z různých zdrojů s tematikou biologie člověka a jeho zdraví a 

genetiky  

Kompetence sociální a personální 

 Učitel vede žáky:  

- k rozlišení vlastních možností ovlivňovat své zdraví  

- k poznávání zásadních životních hodnot  

- k rozeznání kvality člověka, který se podílí na účinné pomoci druhých  

- k zjištění, kdy je nutné aktivně jednat a požádat o pomoc  

- k posouzení nezbytnosti vzájemné pomoci při záchraně života  

- ke zdůvodnění odpovědnosti v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím 

Kompetence občanské  

- Učitel vede žáky:  

- k zodpovědnému rozhodování ve vztahu k ochraně zdraví  

- k poskytnutí účinné pomoci  

- k pochopení práva a povinnosti v souvislosti s ochranou života  

- k stanovení zodpovědného chování v situacích ohrožujících život  

- k odmítání škodlivých látek  

- Kompetence pracovní  

- Učitel vede žáky:  

- k získávání základních praktických dovedností pro poskytnutí účinné 1. pomoci  

- k používání konkrétních účinných pomůcek při praktických činnostech  

- k aplikování každodenního kvalitního přístupu k ochraně svého zdraví a zdraví druhých  

- k dodržování určených pravidel při nácviku 1. pomoci  

- k dodržování bezpečnostních pravidel při práci  
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 Kompetence digitální 

-  Učitel vede žáky:  

- k využívání digitálních technologií k vyhledávání informací  

- k použití fotoaparátu, kamery, digitální lupy, výukových aplikací, virtuálních prostředí pro 

simulace přírodních jevů  

- k uchovávání informací a dat, sdílení a vyhodnocování 

  

 

Integrovaný předmět Zdraví a člověk úzce souvisí s předměty vzdělávací oblasti 

Člověk a příroda:  

- chemie: mimořádné události, vitamíny, vliv různých látek na zdraví člověka,… - fyzika: 

ochrana lidí před radioaktivním zářením, …  

- zeměpis: růst světové populace, životní úroveň, …  

- výchova ke zdraví: odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů, úrazy v 

domácnosti, při sportu, …  

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí :  

- výchova k občanství: vzájemná solidarita mezi lidmi, nenásilné řešení konfliktů, … - svět 

práce: tělesný a zdravotní stav, …  

- informatika: zpracování a prezentace informací, …  

Předmětem Zdraví a člověk se prolínají průřezová témata: 

1. Osobnostní a sociální výchova   

a) osobnostní rozvoj  

1. rozvoj schopnosti poznávání 

2. sebepoznání a sebepojetí  

Informuje se o stavbě svého těla.  

Porovnává výsledky své práce se stanoveným závěrem.  

3. seberegulace a sebeorganizace  

Určí správné postupy při poskytování 1. pomoci. 4. psychohygiena  

Sestaví postup na zvládání stresové situace při vyhledávání pomoci (mimořádné události). 

Poskytne 1. pomoc. b) sociální rozvoj  

2. mezilidské vztahy  

Je schopen zajistit lékařskou pomoc a popsat zdravotní problémy.  

3. komunikace  

Sestaví jednoduché schéma potravní pyramidy.  

4 kooperace a kompetice  

Posoudí názory na vznik člověka a hodnotí je s tolerancí. 

Uvědomuje si rozdílnost názorů na vznik člověka. c) 

morální rozvoj  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech   

a) Evropa a svět nás zajímá  

Orientuje se v globálních problémech souvisejících s vymíráním savců. 

c) jsme Evropané  
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Pohled mimo hranice států EU – ukáže biosférické rezervace ČR. 

4. Multikulturní výchova   

b) lidské vztahy  

Solidarita – posoudí přínos solidarity v oblastech postižených hladomorem. 

c) etnický původ  

Objasní vzájemnou rovnost etnických skupin  

Popíše odlišnosti lidských ras a vysvětlí jejich rovnoprávnost. 

5. Environmentální výchova   

a) ekosystémy  

Zdůvodní postavení člověka v přírodě.  

Zhodnotí globální význam tropického deštného lesa.  

Objasní a porovná funkci různých typů ekosystémů. 

b) základní podmínky života  

c) lidské aktivity a problémy životního prostředí.  

Zhodnotí působení kvality životního prostředí na zdravotní stav. 

d) vztah člověka k prostředí  

6. Mediální výchova   

a) kritické čtení a vnímání mediálních sdělení.  

Využívá zdroje informací o životním prostředí.  

Rozpozná škodlivost médií v oblasti návykových látek a závislostí. 

b) interpretace vztahu mediálních sdělení a reality.  

Rozpozná kvalitní sdělení z výukových a naučných programů  

Ročník: 8.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VZ-9-1-03 Vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních  
lidských potřeb a 
hodnotou zdraví  
VZ-9-1-03p - uvědomuje si 

základní životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se zdravím  

 

VZ – 9-1-04 Posoudí různé 
způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za 
vlastní zdraví a zdraví druhých 
a vyvozuje z nich osobní 
odpovědnost ve prospěch 
aktivní podpory zdraví  
VZ-9-1-04p-respektuje 
zdravotní stav svůj i svých 
vrstevníků a v rámci svých 
možností usiluje o aktivní  
podporu zdraví  

 

  

  

  

  

  

- najde aktuální informace o 

zdravém způsobu života  

 

 

 

zhodnotí působení kvality 

prostředí na zdravotní stav 

Hodnota a podpora zdraví - 
celostní pojetí člověka ve 
zdraví a nemoci  
- základní lidské potřeby - 

působení na změnu kvality 

prostředí a chování jedince - 

odpovědnost jedince za zdraví  
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Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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 VZ-

9-1-07p-  dodržuje správné 

stravovací návyky a v rámci 

svých možností uplatňuje 

zásady správné výživy a 

zdravého stravování  

- vysvětlí pojem 
biopotraviny - zdůvodní 
význam pravidelných kontrol 
stavu chrupu - vysvětlí co je 
podstatou zdravého životního 
stylu a snaží se o  
jeho uplatnění  

- rozliší přenosné, 

nepřenosné, běžné a civilizační 

choroby - porovná výsledky své 

práce se stanoveným závěrem  

- vliv životních podmínek a 
způsobu stravování na zdraví 
 
 - druhy nemocí a ochrana před 
nimi  
 

 
- zdravý životní styl  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VZ-9-1-08 Uplatňuje osvojené 

preventivní způsoby 

rozhodování, chování a jednání 

v souvislosti s běžnými, 

přenosnými,  

- orientuje se v 

základních  

příčinách nemocí  

- určí základní pravidla 

ochrany před infekčními 

chorobami - zdůvodní 

nebezpečí kouření –  

Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence  
- civilizační choroby, zdravotní 

rizika, preventivní a lékařská 

péče  

 

civilizačními a jinými 
chorobami, svěří se se 
zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc  
VZ-9-1-08p-  svěří se se 

zdravotním problémem  

zvláště pro mladistvé a těhotné 
- vysvětlí nebezpečí pasivního 
kouření  
- zjistí mechanismus 
vzniku fyzické závislosti na 
návykových látkách  
- rozpozná škodlivost 
mediálních vlivů v oblasti 
návykových látek a  
závislostí  

 

- auto- destruktivní závislosti – 

zdravotní rizika zneužívání 

návykových látek  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
Chemie 9. Ročník - Chemie a společnost  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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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   

  

- kriticky posoudí pořady 
v médiích o zkreslené podobě 
lásky  
- rozliší způsoby ochrany 
proti nechtěnému početí a 
rozpozná vhodnost jejich použití  
- zdůvodní rizika 
nechráněného pohlavního styku 
a střídání partnerů  
- vybere z dostupných 

zdrojů informace o antikoncepci 

a prezentuje je před ostatními 

spolužáky  

 

Antikoncepce  

- antikoncepce, bezpečný 

sexuální život  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

VZ-9-1-15 Projevuje  

odpovědné chování  

v rizikových situacích silniční a 
železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení 
zdraví a osobního bezpečí, v 
případě potřeby poskytne 
adekvátní první pomoc  
VZ-9-1-15p-  uplatňuje způsoby 

bezpečného chování v 

sociálním kontaktu s vrstevníky, 

při komunikaci s neznámými 

lidmi, v konfliktních a krizových 

situacích a v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc; ví o 

centrech odborné pomoci, 

vyhledá a použije jejich 

telefonní čísla  

- uplatňuje zásady 
hygieny a ochrany zdraví při 
práci - zhodnotí sebe sama, 
respektuje názory ostatních, 
aplikuje prosociální chování  
- v případě potřeby 
vyhledá pomoc sobě nebo 
druhým - uplatňuje účelné 
způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví  
a v situacích, které jsou 

mimořádné  

Život ohrožující stavy - 
odpovědné chování v situacích 
úrazů a život ohrožujících stavů 
( úrazy ve škole, v domácnosti) 
- dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví ve 
škole  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VZ-9-1-16 Uplatňuje 

adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových 

situacích ohrožení, nebezpečí 

i mimořádných událostí  

VZ-9-1-16p-  chová se 

odpovědně při mimořádných 

událostech a prakticky využívá  

- rozpozná kvalitní sdělení z 

výukových a naučných 

programů 

Mimořádné události - ochrana 

člověka za mimořádných 

událostí: živelné pohromy, 

terorismus (globální problém) 
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základní znalosti první pomoci 

při likvidaci následků 

hromadného zasažení obyvatel  

-   

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Porovná základní vnější a 
vnitřní stavbu živočichů (savců)  
a vysvětlí funkci jednotlivých  
orgánů  

  

Rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů (savců), 
určuje vybrané živočichy, 
zařazuje je do hlavních  
taxonomických skupin  

  

Odvodí na základě pozorování 
základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení  
danému prostředí  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zhodnotí význam živočichů  

(savců) v přírodě i pro člověka, 

uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy  

  

  

  

  

  

- pozoruje, popisuje a třídí 
savce podle znaků  

  

  

  

  

- uvede základní typy 
chování savců a význam pro 
přežití - dá do souvislosti oblast 
výskytu určitého zástupce a jeho 
přizpůsobení prostředí  
- určí význam 
domestikovaných savců pro 
člověka  
- posoudí význam 
introdukce a reintrodukce  
- objasní zákon na 
ochranu zvířat proti týrání  
- zhodnotí význam 

myslivosti  

  

  

- uvede příklady 
chráněných savců u nás a ve 
světě  
- ukáže biosférické 
rezervace ČR - posoudí vhodnost 
a důsledky umělého zásahu do 
přírody - rozpozná některé 
příčiny porušování rovnováhy v 
přírodě - orientuje se v 
globálních problémech 
souvisejících s vymíráním savců  

Biologie živočichů – savci - 
vývoj, stavba, znaky, etologie, 
ekologie a ochrana  
- australská oblast : 
izolace, vejcorodí a vačnatci - 
přehled : hmyzožravci, letouni, 
hlodavci, zajícovci, šelmy, 
ploutvonožci, kytovci, 
sudokopytníci, lichokopytníci, 
chobotnatci, primáti  
- zoogeografické oblasti, 

biomy  
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- využívá dostupné informace o 
savcích a podstatné sděluje 
ostatním  
- určí vzájemné vztahy 
mezi organismy – savci, mezi 
savci a prostředím  
sestaví jednoduché schéma 

potravní pyramidy 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Aplikuje praktické metody 
poznávání přírody   

  

  

  

Dodržuje základní pravidla 

bezpečnosti práce a chování při 

poznávání živé přírody  

- aplikuje praktické 
metody poznávání savců a 
stavby těla člověka  
- poskytne 1. pomoc - 
stanoví základní znaky lidského 
těla  
- provede záznamy z 

pozorování, zakreslí a popíše 

objekt pozorování  

Praktické poznávání přírody  

- mikroskopování a pozorování  

- laboratorní práce  

- pracovní listy  

- určování na kostře člověka  

- určování na modelu člověka  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Určí polohu a objasní stavbu a 

funkci orgánů a orgánových 

soustav lidského těla, vysvětlí 

jejich vztahy 

- popíše stavbu lidského těla Biologie člověka - stavba těla 
člověka  
- buňka, tkáň, orgán, 
orgánová soustava, organismus  
- opěrná soustava  
– stavba, růst a spojení kostí, 
kostra hlavy, trupu, končetin, 
chrup - zuby  
- pohybová soustava 
 – svalové skupiny, činnost 
kosterního svalu, svaly hlavy, 
trupu, končetin  
- trávicí soustava 
 – význam a péče o chrup, 
stavba a funkce trávicího traktu, 
výživa a nemoci, zdravá výživa  
- dýchací soustava  
– stavba a funkce, péče  
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  - oběhová soustava – tělní 
tekutiny - míza, krev - skupiny, 
stavba a činnost srdce, systém 
oběhu krevním řečištěm, 
obranný systém, vady a  
onemocnění  

- nervová soustava - 
nervová buňka, vlastnosti 
ústřední a obvodové nervstvo, 
vyšší nervová činnost  
- soustava žláz s vnitřních 

vyměšováním – hormony  

- vylučovací soustava – 
stavba ledviny, činnost, 
onemocnění a ochrana  
- kožní soustava – stavba, 
péče - smyslová soustava – 
zrak, sluch, čich, hmat, chuť, 
poloha a pohyb  
- rozmnožovací soustava 

– muž a žena 

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-5-02 Orientuje se v 

základních vývojových stupních 

fylogeneze člověka P-9-5-02p 

charakterizuje hlavní etapy 

vývoje člověka  

- charakterizuje hlavní 
etapy vývoje člověka  
- objasní rozdíly znaků 
současného člověka a lidoopa - 
uvědomuje si rozdílnost názorů 
na vznik člověka - posoudí 
názory na vznik člověka a 
hodnotí je s tolerancí - zhodnotí 
význam antropologie - zdůvodní 
postavení člověka v přírodě  
- popíše odlišnosti 

lidských ras  

- vysvětlí rovnocennost 

ras - objasní vzájemnou rovnost 

etnických skupin - zdůvodní 

nebezpečí a škodlivost rasismu 

a nacionalismu  

Člověk - původ a vývoj člověka  

- rod: Homo  

- proces hominizace a 
sapientace  
- lidské rasy ( Aleš 

Hrdlička) – rasismus a 

nacionalismus  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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P-9-5-03 Objasní vznik a vývin  

nového jedince od početí až do 
stáří  
P-9-5-03p popíše vznik a vývin 
jedince  

  

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  

  

- orientuje se ve vývoji plodu, 

průběhu těhotenství a porodu 

- vysvětlí odpovědné a 

plánované rodičovství - 

objasní zdravotní rizika 

předčasného ukončení 

těhotenství  

Vznik a vývoj jedince  

- embryo, plod, těhotenství a  

porod, vývoj od narození po 

stáří  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-5-04 Rozlišuje příčiny,  

případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady 
jejich prevence a léčby, objasní 
význam zdravého způsobu 
života  
P-9-5-04p rozliší příčiny, 

případně příznaky běžných 

nemocí a uplatňuje zásady jejich 

prevence a léčby 

- vysvětlí význam používání 
ochranných pomůcek při sportu 
- posoudí význam ochrany 
zdrojů pitné vody  
- zdůvodní význam 

dárcovství  

krve, kostní dřeně a 
transplantace  
zdůvodní humánní postoj vůči 

postiženým spoluobčanům a 

chápe je jako plnohodnotné a 

rovnocenné členy společnosti 

Onemocnění soustav, úrazy,  

zdravotní rizika  

 

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-5-05 Aplikuje první pomoc 
při poranění a jiném poškození 
těla  
P-9-5-05p zná zásady 

poskytování první pomoci při 

poranění  

- vysvětlí význam péče o zdraví  

a prevence chorob  

- uvede praktické 
příklady poskytování první 
pomoci - zvládá jednoduché 
úkony první pomoci  
- určí správné postupy 

při poskytování první pomoci 

- sestaví postup na zvládání 

stresové situace při 

vyhledávání první pomoci  

Prevence, první pomoc  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
Chemie 8. Ročník - Bezpečnost práce  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-1-06 Uvede příklady 

dědičnosti v praktickém životě 

a příklady vlivu prostředí na 

utváření organismů  

- vymezí pojem genetika a 
uvede její význam - 
vyhledá informace o 
zakladateli genetiky  
J.G.Mendelovi  

- objasní princip přenosu 
dědičných vlastností a jeho 
důsledků ve šlechtitelství a 
chovatelství  
- zhodnotí význam 

genetického poradenství  

Genetika  

- dědičnost a proměnlivost 

organismů  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

P-9-1-05 Vysvětlí podstatu 

pohlavního rozmnožování a 

jeho význam z hlediska 

dědičnosti  

- zjistí oceněné vědce - 
nositele Nobelovi ceny v oboru 
genetika - odvodí a zdůvodní 
praktický význam genetiky, její 
klady a možné zápory  
- provede kritiku 

negativní lidské činnosti v 

souvislosti s nebezpečím 

výskytu mutací - posoudí 

etickou stránku některých 

genových manipulací  

Podstata dědičnosti,  

chromozom, gen  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Uvede příklady výskytu 
organismů (savců) v určitém  
prostředí a vztahy mezi nimi  

  

- na podmínkách života 
vysvětlí výskyt organismů v 
exotických ekosystémech  a 
vztahy mezi nimi  
- využívá zdroje informací 

o životním prostředí  

Základy ekologie  

- organismy a prostředí: savci  

- ochrana přírody  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Vysvětlí podstatu 
jednoduchých potravních 
řetězců v různých  
ekosystémech  (exotických)  a 

zhodnotí jejich význam  

- uvede příklady narušení 
rovnováhy v exotickém 
ekosystému  
- zhodnotí globální 
význam tropického deštného 
lesa - objasní a porovná funkci 
různých typů ekosystémů  
- posoudí přínos 

solidarity v  

oblastech postižených 

hladomorem  

Vzájemné vztahy, potravní  

řetězce  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Rozlišuje a uvede příklady 

systémů organismů, populace, 

společenstva, ekosystémy  

  Exotické ekosystémy,  

populace, společenstva  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

5.6.5. Zeměpis  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  2  1 + 1  2 1  

  

Charakteristika předmětu  

Předmět zeměpis navazuje na vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět“ na I. stupni. 

Zeměpis má přírodovědní a společenskovědní charakter. Umožňuje utvářet si ucelený pohled 

na svět, porozumět některým přírodním procesům (zákonitostem) a souvislostem mezi nimi. 

Pomáhá srovnávat různé kultury a jejich rozmanitosti.  

Obsahové, organizační a časové vymezení  

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku. Časová 

dotace pro zeměpis v 6. a 8. ročníku  jsou týdně dvě vyučovací hodiny, v 7. ročníku jsou 

týdně dvě vyučovací hodiny (z toho 1 disponibilní hodina), v 9. ročníku je jedna vyučovací 

hodina týdně. Zeměpis se vyučuje v kmenových třídách a k výuce se také využívají odborné 

učebny s technickým vybavením – interaktivní tabule, video a DVD přehrávače, 

dataprojektor, učebna ICT a internet, tablet.   

Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:  

- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických 

objektů, jevů, pojmů   

- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací  
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- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti 

životního způsobu moderního člověka  

- aplikování geografických poznatků v praktickém životě Formy a metody práce podle 

charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem  

- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) - 

zeměpisné vycházky s pozorováním  

- projekty  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení  

Učitel vede žáky:  

- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací  

- k používání odborné terminologie  

- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi  

- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

Kompetence komunikativní 

 Učitel vede žáky:  

- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel 

vzájemné komunikace  

- k naslouchání a respektování názorů druhých  

- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem 

záznamů v písemné i mluvené podobě  

Kompetence k řešení problémů  

- Učitel vede žáky:  

- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů  

- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci  

- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků  

- k práci s chybou  

Kompetence sociální a personální  

Učitel vede žáky:  

- k využívání skupinového vyučování  

- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání  

- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků  

- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů  

- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a 

globálním měřítku  

Kompetence občanské  

Učitel vede žáky:  

- k dodržování pravidel slušného chování  

- k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje  

- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

 Kompetence pracovní  
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Učitel vede žáky:  

- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu  

- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací  

Kompetence digitální  

Učitel vede žáky:  

-  k účelnému využívání digitálních technologií ve výuce  

-  k využívání digitálních map, 3D objektů, virtuálních prohlídek, animací 

 

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:  

- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…  

- fyzika: sluneční soustava, vesmír, …  

- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …  

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:  

- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …  

- informatika: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování  

- dějepis: kultura národů, historie států,…  

  

Předmětem prolínají průřezová témata:  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech   

- a) Evropa a svět nás zajímá – život v evropských zemích (8. ročník)  

4. Multikulturní výchova   

- c) etnický původ – poznávání a respektování zvláštností různých etnik a cizinců žijících ve 

světě a České republice, princip rovnocennosti všech lidí a různých způsobů života (6. – 9.  

ročník)  

5. Environmentální výchova   

- a) ekosystémy  

- b) základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, přírodní zdroje a energie (6. a 9. 

ročník) - c) lidské aktivity a problémy životního prostředí – vodní zdroje, moře, tropický 

deštný les, lidská sídla, akce Den Země (6. – 9. ročník)  

  

Ročník: 6.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-2-01 Prokáže na 

konkrétních příkladech tvar 

planety Země, zhodnotí 

důsledky pohybů Země na 

život lidí a organismů 

 Z-9-2-01p objasní důsledky 

pohybů Země  

 - uvede konkrétní důkaz tvaru 

planety Země podle určitých 

jevů  

-  vyjádří vlastními slovy 

důsledky oběhu Země kolem 

Slunce, otáčení Země kolem osy 

a pohybů Měsíce  

 

Země jako vesmírné těleso  

– tvar, velikost  

- pohyby Země (střídání dne a 

noci, střídání ročních období)  

- časová pásma 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života  

Přesahy, komentář  
exkurze - hvězdárna, planetárium  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

297  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-1-02 Používá s 
porozuměním základní 
geografickou, topografickou a 
kartografickou terminologii Z-
9-1-02p rozumí základní 
geografické, topografické a  
kartografické terminologii  

  

-porozumí pojmům  Geografické informace, 
zdroje dat, kartografie a 
topografie  

- glóbus a mapa  

- glóbus, měřítko glóbu 

- poledníky a rovnoběžky, 

určování zeměpisné polohy, 

časová pásma na Zemi  

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  

  

 

 

-rozeznává druhy map podle 
měřítka a obsahu 
-charakterizuje legend mapy  a 
pracuje s pojmy  
– výškopis, vrstevnice, výšková 
kóta, nadmořská výška, 
polohopis, smluvené značky 
 -orientuje se v zeměpisném  
atlase – použití rejstříku, druhy  

map  

- mapy, plány a jejich měřítko, 

obsah map, druhy map - 

komunikační geografický a 

kartografický jazyk  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-7-01 Ovládá základy 
praktické topografie a 
orientace v terénu 
 Z-9-7-01p ovládá základy 
praktické topografie a  
orientace v terénu  

  

Z-9-7-02 Aplikuje v terénu 
praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a 
hodnocení krajiny  

  

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 
Z-9-7-03p uplatňuje v praxi 
zásady bezpečného pohybu a  
pobytu ve volné přírodě  

  

- aplikuje na konkrétních 
příkladech a v terénu praktické 
činnosti s mapami  

  

 Pozorování v terénu místní 
krajiny 

- určování světových stran na 
mapách, čtení obsahu map, 
měření na mapách, jednoduchý 
plánek  

  

  

 

 

  

- opatření, chování a jednání 
při pobytu ve volné přírodě, 
během živelné pohromy  
(bouřka, povodeň, vichřice)  
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Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života, Ekosystémy  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-2-02 Rozlišuje a porovnává 
složky a prvky přírodní sféry, 
jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary  
zemského povrchu  

  

Z-9-2-03 Porovnává působení 
vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře a jejich vliv na  
přírodu a na lidskou společnost  
Z-9-2-03p uvede příklady  

působení vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře a jejich 

vlivu na přírodu a na lidskou 

společnost 

- rozeznává, pojmenuje a 
klasifikuje tvary zemského  
povrchu 

Základní tvary zemského 
povrchu  

- prvky přírodní sféry 
působení vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-2-02 Rozlišuje a porovnává 

složky a prvky přírodní sféry, 

jejich vzájemnou souvislost a 

podmíněnost 

Z-9-5-01 Porovnává různé 
krajiny jako součást pevninské 
části krajinné sféry, rozlišuje 
na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin  
Z-9-5-01p umí pojmenovat 
různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, 
rozliší na konkrétních 
příkladech specifické znaky a 
funkce krajin  

 
Z-9-5-02 Uvádí konkrétní 

příklady přírodních a kulturních 

krajinných složek a prvků, 

prostorové rozmístění hlavních 

ekosystémů (biomů)  

Z-9-5-02p zná příklady 

přírodních a kulturních 

krajinných složek 

-rozlišuje a porovnává složky a 
prvky přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a  
podmíněnost  

- používá s porozuměním 
pojem krajinná sféra ve vztahu k 
celému zemskému povrchu  
- určuje jednotlivé složky 
přírodní sféry  
- orientuje se v objektech, 

jevech a procesech v litosféře, 

atmosféře, hydrosféře, 

pedosféře a biosféře   

Přírodní složky a oblasti  
Země  

- krajinná sféra - litosféra, 

atmosféra, hydrosféra, 

pedosféra, biosféra  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

299  

  

 

Z-9-2-03p uvede příklady 

působení přírodních vlivů na 

utváření zemského povrchu  

 

 

 

 

  

  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-3-01 Lokalizuje na mapách 
světadíly, oceány podle 
zvolených kritérií  
Z-9-3-01p vyhledá na mapách 

jednotlivé světadíly a oceány 

  Polární kraje - ANTARKTIDA,  
ARKTIDA  

 

- přírodní podmínky a využití 

krajiny 

 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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 

Z-9-7-03p uplatňuje v praxi 

zásady bezpečného pohybu a 

pobytu ve volné přírodě  

- uplatňuje zásady chování při 

živelné pohromě (zemětřesení, 

výbuch sopky, tsunami, 

povodeň, sesuv půdy, laviny, 

vichřice, bouřka)  

Mimořádné události  

- zemětřesení, výbuch sopky, 

tsunami, povodeň, sesuv půdy, 

laviny, vichřice, bouřka  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-4-02 Posoudí, jak přírodní 
podmínky souvisejí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje 
obecné základní geografické  
znaky sídel  

 Z-9-4-02p uvede příklady, jak 
přírodní podmínky souvisejí s 
funkcí a rozmístěním lidských 
sídel 

 

 

  

Z-9-4-01 Posoudí na přiměřené 
úrovni prostorovou organizaci 
světové populace 

  

- vysvětlí svými slovy pojmy: 
stát, světadíl, obec  
- uvede činitele, kteří ovlivňují 
rozmístění obyvatelstva  
 - rozliší obyvatele z hlediska 
lidských ras, věku, pohlaví  
- popíše strukturu obyvatelstva 
podle zaměstnání  
- vysvětlí pojmy sídlo, vesnice, 
město, urbanizace  
- charakterizuje obydlí ve 

vybraných částech světa  

 - popíše vliv urbanizace na 

krajinu 

Jak žijí lidé na Zemi  

- státy, světadíly  

lidé na Zemi (rozmístění 

obyvatel, lidské rasy, 

náboženství, sídla) 
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Průřezové téma  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita, Etnický původ  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

Z-9-5-03 Uvádí na vybraných 
příkladech závažné důsledky a 
rizika přírodních a  
společenských vlivů na životní 
prostředí  
Z-9-5-03p uvádí na vybraných 

příkladech závažné důsledky a 

rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní 

prostředí 

- charakterizuje význam 
lesa pro člověka  
- porovná lesy mírného a 
tropického pásu  
- uvede a popíše problém  

kácení lesů  

vyjmenuje příklady výrobků ze 

dřeva  

- charakterizuje rozložení  

vodstva na Zemi  

- uvede, proč je voda nezbytnou  

podmínkou života - uvede na 
příkladech hospodaření s 
vodou v různých částech světa  
- zaujme postoj k nutnosti šetřit  

vodou, chránit vodní zdroje  

 

Vodní a lesní hospodářství - 

lesy (rozmístění a význam 

lesů, zpracování dřeva) - 

voda (základní podmínka 

života, hospodaření s vodou, 

ochrana vodních zdrojů)  

 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Základní 

podmínky života  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-4-04 Porovnává 

předpoklady a hlavní faktory 

pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit  

- uvede význam 
zemědělství  - charakterizuje 
rozdílné přírodní podmínky a 
jejich vliv na rozmístění 
zemědělství, rozdílné zaměření 
zemědělské výroby  
- popíše vliv zemědělství 
na životní prostředí  
- uvede produkty 

zemědělské výroby, které jsou 

typické pro tropický, subtropický 

a mírný pás  

Zemědělství  

- rozdělení zemědělské 
výroby - rozmístění a význam 
(vliv přírodních podmínek, 
plodiny typické pro dané 
podnebné pásy)  
- vliv zemědělství na 

životní prostředí  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-4-04  Porovnává 

předpoklady a hlavní faktory 

pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit   

- charakterizuje význam 
dopravy   
- uvede druhy dopravy, 
dopravní prostředky a dopravní 
cesty  
- popíše vliv dopravy na 

životní prostředí  

Doprava  

- druhy dopravy, význam 

dopravy a její vliv na životní 

prostředí  
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Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-4-04  Porovnává 

předpoklady a hlavní faktory 

pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit  

Z-9-4-02p vyhledá na 

mapách nejznámější oblasti 

cestovního ruchu a rekreace 

- vysvětlí pojem služby   

- zařadí vybrané příklady 
služeb mezi základní a 
doplňkové, uvede příklady z 
místního regionu  
- uvede význam služeb, 

jak ovlivňují životní úroveň 

obyvatelstva  

Služby  

- rozdělení služeb na základní a 

doplňkové, jejich význam  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
vytvoří kartogram "zaměstnanost ve 

službách" ( porovnání států G7 a ČR, Keni)  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Lokalizuje na mapách světadíly, 

makroregiony světa podle 

zvolených kritérií  

- vlastními slovy vysvětlí pojem 
rozvojová země  
- uvede problémy, které 
život v rozvojových zemích 
ovlivňují - vybere si rozvojovou 
zemi a vyhledá důležité 
informace (počet obyvatel, 
negramotnost,  
HDP,..)  

- vysvětlí pojem vyspělá 

země a vyhledá informace a 

zpracuje myšlenkovou mapu o 

vybrané zemi G7  

Rozdělení zemí světa podle 

vyspělosti  

- hrubý domácí produkt  

- rozvojové a vyspělé země  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-4-05 Porovnává státy světa 

a zájmové integrace států světa 

na základě podobných a 

odlišných znaků  

- uvede příklady 
globalizace, její klady a zápory   
- uvede příklady 
mezinárodní spolupráce  
- vyjmenuje nejdůležitější 

mezinárodní organizace, 

charakterizuje jejich význam - 

působení  

Globalizace  

- technický pokrok  

- mezinárodní spolupráce  

- OSN  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Ročník: 7.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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 Z-9-3-01 Lokalizuje na mapách 
světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle 
zvolených kritérií 
Z-9-3-01p vyhledá na mapách  
jednotlivé světadíly a oceány  

 

- správně používá názvosloví a 
pojmy (kontinent, světadíl, 
oceán, moře)  
- rozdělí státy podle 
daných kritérií  
- vysvětlí pojmy 

(království, republika, diktatura, 

demokracie, územně správní 

celky, tržní hospodářství) a na 

příkladech zařadí vybrané státy 

světa  

Jak je svět rozdělen  

- pevniny a oceány 
(základní rozdělení povrchu 
Země) - státy světa podle 
zeměpisné  
polohy, státního zřízení, 
územního uspořádání  
- nezávislé státy a 

závislá území  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-3-01 Lokalizuje na mapách 
světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle 
zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová 
jádra a periferní zóny 
 Z-9-3-01p vyhledá na mapách  
jednotlivé světadíly a oceány  

  

  

Z-9-3-02 Porovnává a 
přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry světadílu, 
vybraných makroregionů a  
vybraných modelových států  

Afriky   

Z-9-3-02p charakterizuje 
polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry vybraných 
světadílů, oceánů a vybraných 
států  
Z-9-3-02p rozliší zásadní 
přírodní a společenské znaky 
světových regionů  

- rozlišuje zásadní přírodní a 
společenské atributy jako 
kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci regionů 
světa – Afrika  

  

- uvede na příkladech polohu, 

rozlohu, členitost pobřeží, 

povrch, podnebí, rozmístění 

vodstva, rostlinstva, živočišstva, 

přírodních zdrojů, obyvatelstva 

a hospodářských aktivit v Africe, 

makroregionů a vybraných 

států Afriky  - vyhledá jednotlivé 

oblasti Afriky a určuje 

nejvýznamnější státy těchto 

oblastí 

Zeměpis světadílů – AFRIKA  

 

– přírodní podmínky 
- obyvatelstvo, hospodářství 

 

Průřezové téma  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života, Ekosystémy  

Přesahy, komentář  

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

303  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-3-02 Porovnává a 
přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry světadílu, 
vybraných makroregionů a 
vybraných modelových států  
Ameriky   

Z-9-3-02p-  rozliší zásadní 
přírodní a společenské 
znaky světových regionů  
Z-9-3-02p - charakterizuje 
polohu, rozlohu, přírodní,  
kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry vybraných 

světadílů, oceánů a vybraných 

států 

- uvede na příkladech polohu, 
rozlohu, členitost pobřeží, 
povrch, podnebí, rozmístění 
vodstva, rostlinstva,  

živočišstva, přírodních zdrojů  

- vyhledá na mapách státy  

Severní Ameriky, jejich 
významné oblasti koncentrace 
obyvatelstva, zemědělské a 
průmyslové oblasti, hlavní  
města  

- vyhledá na mapách  

nejvýznamnější státy Latinské 

Ameriky, jejich významné 

oblasti koncentrace 

obyvatelstva, zemědělské a 

průmyslové oblasti, hlavní 

města 

Zeměpis světadílů – AMERIKA  

- přírodní podmínky Ameriky 

(povrch, podnebí a přírodní 

krajiny, vodstvo) 

 - obyvatelstvo  

- hospodářství (nejdůležitější  

oblasti a státy, hlavní a velká  

města)  

- regiony - rozdělení:  

1. USA, Kanada  

2. Střední Amerika – 
Mexiko, státy pevninské šíje, 
ostrovní státy  
Jihoamerické regiony – 

Andské státy, Brazílie, 

Laplatské státy a ostatní 

země 

 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 4. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Lokalizuje na mapách světadíly  - vyhledá na mapách Antarktidu  

a Arktidu, uvede jejich 
mimořádný význam pro ochranu 
a tvorbu životního prostředí  
- určí její geografickou 
polohu (vzhledem k sousedním 
kontinentům a oceánům)  
- zhodnotí podnebí a 

přírodní poměry a jejich vliv na 

život  

Polární kraje  

- Antarktida, Arktida (poloha, 
členitost pobřeží, povrch, 
podnebí, rostlinstvo a  
živočišstvo, přírodní zdroje)  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Lokalizuje na mapách oceán 

podle zvolených kritérií   

- charakterizuje význam a 

hospodářské využití oceánu, 

stav a problémy životního 

prostředí oceánů  

Zeměpis oceánů - SEVERNÍ  

LEDOVÝ , INDICKÝ, ATLANTSKÝ, 

TICHÝ OCEÁN, JIŽNÍ 

- poloha, rozloha, hospodářské 

využití  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  - Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Z-9-3-01 Lokalizuje na mapách 
světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle 
zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová 
jádra a periferní zóny 
 Z-9-3-01p vyhledá na mapách  
jednotlivé světadíly a oceány  

 

Z-9-3-02 Porovnává a 
přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti  
Austrálie a Oceánie, 
makroregionů a vybraných 
států  
Z-9-3-02p charakterizuje 
polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry vybraných 
světadílů, oceánů a vybraných 
států  
Z-9-3-02p rozliší zásadní 
přírodní a společenské znaky 
světových regionů  

 

- s pomocí mapy lokalizuje 

Australský svaz a určuje hlavní 

oblasti Oceánie  

Zeměpis světadílů - AUSTRÁLIE  

A OCEÁNIE  

- poloha, členitost 
pobřeží, povrch, podnebí, 
vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, 
přírodní zdroje  
- obyvatelstvo, 

hospodářství, nejdůležitější 

oblasti, hlavní a velká města  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-3-02 Porovnává a 
přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry světadílu, 
vybraných makroregionů a  
vybraných modelových států  

Asie   

Z-9-3-02p charakterizuje 
polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry vybraných 
světadílů, oceánů a vybraných 
států  
Z-9-3-02p rozliší zásadní 
přírodní a společenské znaky 
světových regionů  

- uvede na příkladech 
polohu, rozlohu, členitost 
pobřeží, povrch, podnebí, 
rozmístění vodstva, rostlinstva,  
živočišstva, přírodních zdrojů  

Asie  

  

- vyhledává na mapách 
kulturní a zeměpisné oblasti 
Asie, jejich nejvýznamnější státy, 
hlavní koncentrace 
obyvatelstva, hospodářské 
oblasti, určuje a vyhledává 
hlavní a  
nejvýznamnější města  

  

porovná a zhodnotí vybrané 

makroregiony a státy 

Zeměpis světadílů – ASIE  

- přírodní podmínky 
Asie (hranice kontinentu, 
povrch, podnebí a přírodní 
krajiny, vodstvo, přírodní 
zdroje)  
- obyvatelstvo  
 - hospodářství  
 
rozdělení  Asie na regiony.  

1. Blízký východ  

2. Střední východ  

3. Zakavkazsko  

4. Střední Asie  

5. Jižní Asie  

6. Jihovýchodní Asie  

7. Východní Asie  

Sibiř a Dálný východ 
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Průřezové téma  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života, Ekosystémy  

Přesahy, komentář  

  

Ročník: 8.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-3-02 Porovnává a 
přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, 
vybraných makroregionů a 
vybraných (modelových) států  
Evropy   

Z-9-3-02p charakterizuje 
polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické 
a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a 
vybraných států  
Z-9-3-02p rozliší zásadní 
přírodní a společenské 
znaky světových regionů  

 

- lokalizuje aktuální politické a 

hospodářské rozdělení Evropy - 

vyhledá na mapách jednotlivé 

zeměpisné a kulturní oblasti 

Evropy, hlavní soustředění 

obyvatelstva a hospodářství  

Evropa  

- poloha, rozloha  

- přírodní podmínky 

Evropy (povrch, podnebí a 

přírodní krajiny, vodstvo, 

přírodní zdroje)  

- obyvatelstvo  
 - hospodářství (zemědělství a 
průmysl 
 – rozmístění a hlavní odvětví 
 

 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-3-01 Lokalizuje na mapách 
světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle 
zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová 
jádra a periferní zóny  
Z-9-3-01p vyhledá na mapách  
jednotlivé světadíly a oceány  

  

Z-9-3-02 Porovnává a 
přiměřeně hodnotí potenciál a 
bariéry Evropy, vybraných 
makroregionů a vybraných 
(modelových) států  
Z-9-3-02p charakterizuje 
polohu, rozlohu, přírodní,  

- vyhledává a vyjmenuje na 
mapách a charakterizuje 
hospodářsky a politicky 
nejvýznamnější státy 
jednotlivých oblastí Evropy, 
hlavní a největší města těchto 
států  

  

 

 
 
Regiony Evropy - 
regiony - rozdělení:  
1. Střední Evropa  

2. Severní Evropa  

3. Západní Evropa  

4. Jižní Evropa  

5. Jihovýchodní Evropa  

6. Východní Evropa  
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kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry vybraných 

světadílů, oceánů a vybraných 

států 

Průřezové téma  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH- Evropa a svět nás 

zajímá  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-6-03 Hodnotí a porovnává 
na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní 
zdroje České republiky v 
evropském a světovém 
kontextu  
Z-9-6-03p určí zeměpisnou 
polohu a rozlohu České 
republiky a její sousední státy 
 Z-9-6-03p rozlišuje přírodní 
podmínky České republiky,  
popíše povrch a jeho členitost  

 

- pomocí mapy určí polohu  

České republiky, porovnává ji 
s vybranými státy světa i 
Evropy a s rozlohou sousedů -
určí a vyhledá podle mapy 
horopisné celky  
-hodnotí a porovnává na 

přiměřené úrovni podnebí, 

vodstvo, půdy, rostlinstvo a 

živočišstvo a životní prostředí 

Česká republika - 

fyzickogeografická sféra  

přírodní poměry (poloha, 

rozloha, povrch, přírodní zdroje, 

ochrana krajiny a přírody) 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-6-03 Hodnotí a porovnává 
na přiměřené úrovni lidský a 
hospodářský potenciál České 
republiky v evropském a 
světovém kontextu  
Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o 
rozmístění obyvatelstva  

  

Z-9-6-05 Uvádí příklady účasti a 

působnosti České republiky ve 

světových mezinárodních a 

nadnárodních institucích, 

organizacích a integracích států  

  Česká republika - 
sociogeografická sféra  
- obyvatelstvo   
- hospodářství (zemědělství a 
průmysl , služby, doprava)  
 
- zahraniční vztahy (spolupráce, 
mezinárodní obchod, EU)  
 
- cestovní ruch (atraktivní 
místa)  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Z-9-6-04 Lokalizuje na mapách 
jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a 
periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských  
aktivit  

Z-9-6-04p vyhledá na mapách 
jednotlivé kraje České republiky 
a charakterizuje hospodářské 
poměry, přírodní zvláštnosti a 
kulturní zajímavosti  

  

Z-9-6-01 Vymezí a lokalizuje 
místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy  
Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje 
území místní krajiny a oblasti 
(regionu) podle bydliště nebo 
školy  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- vymezí a lokalizuje místní 

oblast, její historii, místní 

zvláštnosti, možné perspektivy, 

hospodářské aktivity, turistické 

zajímavosti  

Česká republika - regionální 
geografie  
regiony: hl. město Praha, kraje - 
Středočeský, Jihočeský,  
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký,  

Liberecký, Královehradecký,  

Pardubický, Vysočina,  

Jihomoravský, Olomoucký,  

Zlínský, Moravskoslezský)  
 
 
- cestovní ruch (atraktivní 
místa)  

  

Z-9-6-02 Hodnotí na přiměřené 

úrovni přírodní, hospodářské a 

kulturní poměry místního 

regionu 

 Z-9-6-02p charakterizuje 

přírodní, hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu  

 Ústecký kraj 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

  

Ročník: 9.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-4-05 Porovnává státy světa 

a zájmové integrace států světa 

na základě podobných a 

odlišných znaků  

- uvede příklady 
globalizace, její klady a zápory  
- uvede příklady 
mezinárodní spolupráce  
- vyjmenuje nejdůležitější 

mezinárodní organizace, 

charakterizuje jejich význam - 

působení  

Globalizace  

- globalizace v ekonomice, 

politice, v sociální a kulturní 

sféře  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Z-9-3-03 Zvažuje, jaké změny 
ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou  
zásadních změn v nich  

  

Z-9-4-05 Porovnává státy světa 

a zájmové integrace států světa 

na základě podobných a 

odlišných znaků  

  

  

  

  

  

  

- porovnává státy světa podle  

daných kritérií  

  

Proměny současného světa 

- státy na Zemi – svět kolem nás 

 

- rozdíly ve vyspělosti států a 

jejich některé příčiny 

 

 - problém chudoby  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-4-05 Porovnává státy světa 

a zájmové integrace států světa 

na základě podobných a 

odlišných znaků  

- charakterizuje a zhodnotí 

význam a hlavní směry 

světového trhu a mezinárodního 

obchodu  

Integrace zemí  

- kolonialismus  

- mezinárodní integrace - 

světový trh a mezinárodní 

obchod – význam, mezinárodní 

organizace a seskupení, 

mezinárodní spolupráce  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

  

Z-9-4-01 Posoudí na přiměřené 
úrovni prostorovou organizaci 
světové populace 

  

Z-9-4-02 Posoudí, jak přírodní 
podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje 
obecné základní geografické  
znaky sídel  

Z-9-4-02p uvede příklady, jak 
přírodní podmínky souvisejí s 
funkcí a rozmístěním lidských 
sídel 
 Z-9-4-02p  vyhledá na mapách 
nejznámější oblasti cestovního 
ruchu a rekreace  

  

  

  

- lokalizuje na přiměřené úrovni 
rozmístění obyvatelstva světa a  
odlišnosti kultur  

  

  

  

SVĚTOVÉ OBYVATELSTVO - 

kulturní rozmanitost lidstva, 

lidské rasy, náboženství, 

osídlení, migrace - ochrana  

kulturního a přírodního dědictví  

  

 

Kulturní globalizace 

Průřezové téma  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Z-9-4-03 Zhodnotí přiměřeně 
strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, 
lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a  
energetické zdroje  

  

  

  

  

Z-9-4-04 Porovnává 
předpoklady a hlavní faktory 
pro územní rozmístění  
hospodářských aktivit  

  

- lokalizuje na mapách hlavní 
odvětví světového hospodářství  
a jejich oblasti  

- uvádí na konkrétních 
příkladech vliv hospodářské 
činnosti lidí na krajinu a životní  
prostředí  

- charakterizuje význam  

dopravy, cestovního ruchu  

  

  

  

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

- struktura světového 
hospodářství – primární sféra, 
sekundární sféra, terciární sféra 
(kvartér), oblasti světového 
hospodářství  
- zemědělská výroba   
- průmysl  
- doprava a spoje  
- služby  

 - cestovní ruch  

 

Globalizace v hospodářství 

 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života, Ekosystémy  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-1-01 Organizuje a 
přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z 
dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, 
diagramů, statistických a  
dalších informačních zdrojů  

 Geografické informace, zdroje 
dat, kartografie a topografie - 
vybrané obecně používané 
geografické, topografické, 
topografické a kartografické 
pojmy  
- základní informační  zdroje  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-5-03 Uvádí na vybraných 
příkladech závažné důsledky a 
rizika přírodních a  
společenských vlivů na životní 
prostředí  
Z-9-5-03p uvádí na vybraných 
příkladech závažné důsledky a 
rizika přírodních a 
společenských vlivů na životní 
prostředí  

  

Z-9-4-06 Lokalizuje na mapách 

jednotlivých světadílů hlavní 

aktuální geopolitické změny a 

politické problémy v 

konkrétních světových 

regionech  

- používá s porozuměním 
pojem ekologie, přírodní a 
životní prostředí, přírodní a 
kulturní krajina  

  

- lokalizuje na politické 
mapě světa aktuální příklady  
politických, národnostních a 
náboženských  
konfliktů ve světě  

  

Globální problémy  

- ekonomické a společenské 
problémy  
– chudoba, nedostatek potravy, 
rostoucí spotřeba energie a 
surovin, rychlý růst lidské 
populace, násilí a válečné 
konflikty, rasismus, terorismus  
- hlavní světová konfliktní 
ohniska  
- životní prostředí - ohrožení 
přírody – globální změny 
klimatu  
- člověk a přírodní katastrofy  

- rozmanitost živé přírody  
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Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí   

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Z-9-1-01 Organizuje a 
přiměřeně hodnotí 
geografické informace a 
zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů a 
elaborátů, z grafů, diagramů, 
statistických a  
dalších informačních zdrojů   

  

Z-9-1-02 Používá s 

porozuměním základní 

geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 

 Z-9-1-02p rozumí základní 

geografické, topografické a 

kartografické terminologii  

 

 

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 

 

 

 

- využije znalosti a dovednosti z 

geografie k naplánování 

prázdninové cesty  

Význam a využití geografie  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

5.7.   Umění a kultura  

  

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální poznávání 

světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Vzdělávání v této 

oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem, dochází k 

rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho 

prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny 

schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, 

gesta, mimiky atp.  
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V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími 

obory Hudební výchova a Výtvarná výchova.  

Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s 

výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě 

pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují 

se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi 

sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.  

S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se připomínají historické a 

společenské souvislosti ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla 

literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i znakové systémy.  

  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 

svébytného prostředku komunikace  

- chápání umění a kultury jako neoddělitelné součástí lidské existence  

- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých 

hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech  

- tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i  

kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národě a národností  

- tvořivému přístupu a zaujímání osobní účasti v procesu tvorby  

  

5.7.1. Výtvarná výchova  

Výtvarná výchova se vyučuje jako povinný předmět v 1. až 9. ročníku.  

  

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

  

Časová 

dotace  

  

1  

  

1  

  

1  

  

2  

  

2  

  

2  

  

1  

  

1 

  

1  

  

Charakteristika předmětu  

Charakteristika předmětu na 1. stupni:  

Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět a svůj vnitřní svět 

prostřednictvím výtvarných činností a postupně formuluje výtvarné myšlení. Její poznávání 

směřuje k tomu, aby se žáci učili rozumět výtvarnému umění. Tím žákům umožňuje, aby si 

prakticky osvojili výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjí jejich přirozenou potřebu vlastního 

vyjádření, fantazii, představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz.  

Výtvarná výchova se vyučuje v 1. období po 1 hodině týdně – 1., 2., 3. ročník. Ve 2. období 

po 2 hodinách týdně – 4. a 5. ročník.  
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Vzdělávání v předmětu vede žáka k:  

- získávání praktických a teoretických poznatků o malbě, kresbě, grafice, práci s různými 

materiály a prostorovému vyjádření  

- nejenom praktickému, ale i k teoretickému seznamování s různými výtvarnými technikami a 

prostředky  

- získávání představy o historii výtvarného umění, včetně užitého lidového a architektuře  

  

Mezipředmětové vztahy:  

- předmět je úzce spjat s předměty ze vzdělávací oblasti ,,Umění a kultura.“  

- Hudební výchova: dojmy z hudby, hudební nástroje  

- Český jazyk a literatura: ilustrace pohádek, povídek, novel a románů  

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:  

- Přírodověda: živá příroda, ekologie  

- Vlastivěda: člověk a životní prostředí, obrazy z českých dějin, život na Zemi - Matematika: 

geometrické tvary a jejich barevné ztvárnění  

Obsahem předmětu je  

- rozvíjení smyslové citlivost  

- uplatňování subjektivity  

- ověřování komunikačních účinků  

- poznávání děl výtvarného umění a děl dalších obrazových médií  

Vzdělávání v předmětu Výtvarná výchova  

- upřednostňuje bezprostřednost, uvolněnost, emocionální přístup k světu  

- vede k fantazii, představivosti, k blízkosti světu pohádek, k potřebě vyjádření vlastního 

postoje  

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- dekorativní práce  

- prostorové práce  

- hra s linií  

- práce s plastickými materiály  

- poznatky v kompozici  

- rytmus – řazení přírodních prvků  

- řešení plochy s využitím různých prvků  

- kompozice plochy – např. geometrické tvary  

- práce s ilustrací  

Metody práce  

- individuální práce  

- skupinová práce  

- tvořivá činnost  

 

Vzdělávání v předmětu Výtvarná výchova bude probíhat ve třídách. V příznivém počasí 

můžeme využít i pracovnu venku, která je na školním dvoře nebo hřišti. Také blízký park 

může sloužit k realizaci výtvarných prací jako pracoviště.  
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V předmětu Výtvarná výchova se prolínají průřezová témata:  

1. Osobnostní a sociální výchova   

a) osobnostní rozvoj -5. kreativita: rozvoj základních tvarů kreativity, pružnosti nápadů, 

originality, schopnosti vidět věci jinak, dotahovat nápady do reality, tvořivost  

5. Environmentální výchova   

a) ekosystémy - les, pole, lidské sídlo – město – vesnice, kulturní krajina (příroda v průběhu 

civilizace)  

b) vztah člověka k prostředí  

- naše obec – kultura a příroda obce, prostředí a zdraví, způsoby ochrany zdraví  

6. Mediální výchova   

a) fungování a vliv médií ve společnosti  

- vliv médií na každodenní život  

- současné a historické perspektivy  

- role filmu a televize  

  

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni:  

Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím tvůrčích činností žáka, ve kterých 

uplatňuje vlastní vnímání, myšlení, cítění, prožitky, představivost a fantazii. Umožňuje mu 

vyjadřovat se k různým tématům a situacím.  

Svůj výtvarný projev mají žáci možnost prezentovat, obhájit, vysvětlit spolužákům, 

vyslechnout jejich názory a zároveň říci svůj názor na práci ostatních. Ve všech formách 

výtvarného projevu se prezentuje osobnost žáka a dává mu možnost individuálně se vyjádřit. 

Žák se postupně učí vytvářet si vztah k výtvarnému umění, výtvarným hodnotám, učí se 

zaujímat k nim svůj postoj, vnímat pozitivní i negativní, je veden k všímání si okolního světa.  

  

Obsahové, organizační a časové vymezení  

Předmět výtvarná výchova je povinný pro žáky 6. až 9. ročníku. V 6.  ročníku se 

vyučuje 2 hodiny  týdně, v 7. až  9. roč. se vyučuje 1 hodinu týdně.  

Výuka probíhá v jednotlivých třídách, v knihovně nebo mimo školní budovu (v plenéru). 

Využívají se dostupná média a technické prostředky (počítače a internet, digitální fotoaparát, 

skener, mikroskop, interaktivní tabule).  

  

Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova směřuje k těmto cílům:  

- rozvíjet tvořivé schopnosti a tvůrčí potenciál žáků, jejich výtvarné vyjadřování, pěstovat 

jejich estetické cítění  

- uplatňovat ve vlastní výtvarné činnosti teoretické a praktické poznatky s výtvarnými 

výrazovými prostředky  

- rozvíjet představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném projevu  

- učit prezentovat svůj výtvarný projev a naslouchat názorům druhých  

- výtvarně experimentovat  

- pracovat s různými výtvarnými materiály  

- seznamovat se s netradičními výtvarnými technikami  
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- umět základními výtvarnými výrazovými prostředky ztvárnit konkrétní i abstraktní téma - 

orientovat se v oblasti výtvarné kultury (malířství, sochařství, grafika, architektura, užité 

umění) a v dějinách výtvarné kultury  

- vést k pochopení umění jako způsobu poznání a komunikace  

- navštěvovat vhodné umělecké besedy a výstavy  

- seznámit se s regionálním výtvarným uměním  

- vytvářet vstřícné a podnětné prostředí pro vlastní tvorbu žáků a jejich práce prezentovat 

ostatním (nástěnky, výzdoba třídy, školy, prezentace na veřejnosti)  

  

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- experimentování s barvami (míchání, zapouštění, ...)  

- využívání různých materiálů (přírodní, umělé, vč. odpadových)  

- využívání netradičních výtvarných technik  

- návštěvy besed - výstav  

- řešení skupinové práce (návrhy, formy zpracování, volba výtvarné techniky)  

- realizace školních projektů (výtvarné zpracování - vytváření učebních materiálů)  

- využívání odborné literatury, časopisů, internetu  

- účast ve výtvarných soutěžích  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení  

Učitel vede žáky:  

- k zorganizování si vlastní činnosti (zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám 

zorganizovat vlastní činnost)  

- k motivaci pro další výtvarnou činnost (využívá kladného hodnocení)  

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel:  

- vede žáky k volbě a hledání různých postupů (zadává úkoly způsobem, který umožňuje 

volbu různých postupů)  

- dává žákům možnost volit různé způsoby řešení (žákům je předkládán dostatek námětů k 

samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, 

materiálů a pomůcek)  

Kompetence komunikativní  

Učitel:  

- klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami (písemně, pomocí 

technických prostředků, výtvarnými prostředky)  

- vede žáky k dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, 

nezdařených názorů)  

Kompetence sociální a personální  

Učitel:  

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat  

- dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá  

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch  
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Kompetence občanské  

Učitel:  

- podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů  

Kompetence pracovní  

Učitel vede žáky:  

- ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení  

- k dodržování dohodnuté kvality a postupů  

Kompetence digitální  

Učitel: 

- vede žáky k vyhledávání a sdílení inspiračních zdrojů, uměleckých děl s respektem k 

autorským právům 

- vede žáky k využívání digitálních technologií ve výtvarné výchově (počítačová grafika, 

fotografie, animace, videa) 

 

  

Očekávané výstupy na konci 3. období  

- žák rozeznává a správně používá pomůcky a materiály v různých výtvarných technikách  

- různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje konkrétní i abstraktní téma  

- při své tvůrčí činnosti využívá osobní zkušenosti, znalosti, aktivně zapojuje fantazii a 

představivost  

- znázorní správné vyjádření základních proporcí postavy, tvar předmětu, správné zobrazení 

vnímané skutečnosti  

- spojuje výtvarné práce s písmem  

- pracuje s linií, barvou a jejími odstíny  

- své práce prezentuje, hodnotí, obhajuje  

- porovnává a hodnotí práce ostatních, vytváří si vlastní názory a postoje k výtvarnému umění 

okolního světa  

- vyhledává souvislosti mezi výtvarným uměním a jinými druhy  

- orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného umění, v oblasti regionálního 

umění  

- příležitostně využívá některé netradiční výtvarné techniky a styly  

- svými pracemi se podílí na dotváření svého okolí  

Předmět výtvarná výchova souvisí s ostatními vyučovacími předměty:  

např. s dějepisem - historie výtvarného umění s výchovou k 

občanství - tradice a zvyky, odlišnost kultur se zeměpisem - 

zážitky z cestování, významné stavby světa s informatikou - 

internet, počítačová grafika, digitální fotografie  

  

V předmětu se realizují tato průřezová témata:  

1. Osobnostní a sociální výchova  a/ Osobnostní rozvoj - 5. kreativita - je součástí každé 

tvořivé výtvarné činnosti (originalita, nápad, schopnost vidět věci jinak) 4. Multikulturní 

výchova  a/ kulturní diferenciace - poznávání výtvarných děl jednotlivých historických epoch 

a děl představitelů výtvarných směrů v českém a světovém výtvarném umění  
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5. Environmentální výchova   

- prostřednictvím výtvarných prací si žáci uvědomují podmínky života na Zemi a možnosti 

jejich ohrožení d/ vztah člověka k přírodě   

6. Mediální výchova   

- využívání médií jako zdroje informací   

g/ práce v realizačním týmu - na určitém projektu se může podílet několik žáků nebo 

pracovních skupin (výstava, výzdoba školy, projekty - „Vánoční jarmark“, „Den Země“,..)  

  

Učební osnovy  

  

Ročník: 1.  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - osvojí si základní dovednosti 
pro další výtvarnou práci - 
orientuje se v základních  
výtvarných technikách 

Péče o pomůcky a materiál  

  

-vytvoření pracovního prostředí  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - správně namíchá a 
nanáší barvy na plochu  
- vyjmenuje základní 
barvy - dokáže svým výtvarným 
vyjádřením klást vedle sebe 
barvy tak, aby byla pokryta celá 
plocha daného formátu  

  

  

Objevení barvy, pokusy s  

mícháním barev  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - osvojí si základní dovednosti 
pro další výtvarnou práci - 
orientuje se v základních 
výtvarných technikách - 
uplatňuje kreativitu a  
originalitu, je schopen empatie  

  

První zachycení děje  

- zážitky z prázdnin  

- ilustrace k pohádce  

  

Průřezové téma  
OSV - a) osobnostní rozvoj  
 : rozvoj základních tvarů kreativity, pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci 
jinak, dotahovat nápady do reality, tvořivost  
  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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  - uplatňuje osobitost 
- vyjadřuje své fantazijní 
představy a porovnává s 
ostatními  
- rozšíří si škálu 

možností, jak  

výtvarně vyjádřit své prožitky  

  

První seznámení s kompozicí 
- kresba, malba, kombinovaná 
technika.  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RV  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-3-1-01 Rozpoznává (linie, 

tvary, objemy, barvy, objekty), 

porovnává je a třídí na základě 

zkušeností, vjemů, zážitků a 

představ 

- rozeznává vizuálně 

obrazné  

elementy  

- popíše své prožitky a 
představy prostřednictvím  
vlastního  

výtvarného díla  

  

Objevení linie, pokusy s 
vytvářením linií  
- vizuálně obrazná vyjádření 
podnětů hmatových, 
sluchových,  
pohybových, čichových, 

chuťových  

 

VV-3-1-01p zvládá základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu 
VV-3-1-01p rozpoznává  a 
porovnává linie, barvy, tvary, 
objekty ve výsledcích tvorby 
vlastní, tvorby ostatních i na 
příkladech z běžného života (s 
dopomocí učitele)  

 - vyjádření vizuálních podnětů 
prostředky vnímatelnými 
ostatními smysly  

  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - pracuje s různými 
nástroji a materiálem  
- pojmenuje výtvarný 
materiál, který používá - 
uvědomuje si reliéf  
- porovnává vlastní 

záznamy vjemů se záznamy 

ostatních - uvědomuje si 

shodnosti a rozdíly  

Seznámení se strukturou, s 
povrchem a jeho vlastnostmi - 
otisk, prostorový otisk, 
objevení reliéfu.  
(otisk listu, ruky, prstu,  

bramborová razítka)  

- frotáž  

  

  

  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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  - volně pracuje s vizuálně 
obraznými elementy  
- kombinuje je, rozlišuje 
pozadí a popředí  
- vnímá vrstvení 

materiálu - kombinuje různé 

techniky koláže  

Plocha, tvar, prolínání tvarů  

-překrývání, vrstvení, 
kombinování neobvyklých  
materiálů  

   

  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - objevuje a poznává 
různé způsoby modelace  
- využívá různé postupy 

při modelaci objemu  

Uvědomování si prostoru a 
hmoty  
- vrstvení a vršení jednotlivých 
částí  

  

  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

Ročník: 2.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - uplatňuje kreativitu a 
originalitu  
- verbálně hodnotí dílo 

své i  

Rozvíjení představivosti a 

fantazie ve výtvarném 

vyjádření  

 

 tvorbu ostatních  - práce s linií, vytváření, 

dotváření linie, dynamická 

kresba  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - rozezná barvy základní 
a podvojné  
- rozezná základní 

výtvarné techniky a výtvarný 

materiál  

Základní klasifikace barev, 
světlostní  a  teplotní kontrast 
- světlo, skvrna, plocha, barva, 
odstíny  
- hra s barvou, míchání barev  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

319  

  

  - je schopen pozorovat, 
výtvarně vnímat a zachytit tvar 
těla živočichů  
- je schopen pozorovat, 

výtvarně vnímat a zachytit tvar 

a růst přírodnin  

Pozorování přírody  

- krajina, zvířata, rostliny – 

tematické kreslení na základě 

přímého dojmu  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – ekosystémy, vztah člověka k prostředí  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-3-1-03 Vnímá události různými 

smysly a vizuálně je vyjadřuje  

VV-3-1-03p zvládá základní 

dovednosti pro vlastní tvorbu  

- domýšlí příběhy a 
kontexty, samostatně volí 
vizuálně obrazné elementy  
- vyjadřuje napětí, 

kontrast, děj  

  

Tematické kreslení na základě 
představ  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - vymodeluje a sestaví reliéfní 

kompozici z přírodnin  

Přírodniny a jejich uplatnění ve  

výtvarném projevu  

- otisky, frotáž, prostorové  

práce, mobily,…  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - je schopen pozorovat, 
výtvarně vnímat a zachytit tvar 
těla živočichů  
- je schopen pozorovat, 

výtvarně vnímat a zachytit tvar 

a růst přírodnin  

Objevování světa přírody  

- zvířata, rostliny, krajina, roční  

období  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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 
 

- naznačí lidské vztahy a  

jednání osob  

- všímá si vztahů a dějů 
kolem sebe, dovede je výtvarně 
zpracovat  
 

Výtvarné sdělování vlastních 
prožitků z průběhu dne - můj 
den, moje rodina, zážitky z 
prázdnin,...  
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VV-3-1-02p zvládá základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu 
 
 VV-3-1-02p uplatňuje vlastní 
zkušenosti, prožitky a fantazii při 
tvůrčích činnostech, je schopen  
výsledky své činnosti sdělit svým  

spolužákům  

 

- uvědomuje si sama 
sebe, je vnímavý ke svému okolí  
- výtvarně vyjádří linii 

figury  

  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - uvědomuje si vztah 

ilustrace a  

literárního díla  

- vnímá souvislost mezi 
pohádkovou postavou  
(zvířetem) a prostředím, ve 
kterém žije  
- volně procuje s vizuálně 

obraznými elementy - poznává 

některé dětské ilustrátory  

Pohádky, pověsti – zachycení 
dějové linky  
- pokus o zachycení děje, 

vyprávění příběhu  

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - fungování a vliv médií ve společnosti   

Přesahy, komentář  

  

Ročník: 3.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - udržuje pořádek a 
dokáže po skončení práce uvést 
své pracovní místo do 
původního stavu  
- dokáže organizovat 

vlastní výtvarnou činnost  

Organizace vlastní výtvarné  

činnosti  

  

  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - určí vlastnosti barev  

- rozezná barvy teplé a 

studené - rozezná základní 

výtvarné techniky a výtvarný 

materiál  

Základní klasifikace barev, 
světlostní a teplotní kontrast, 
výrazové vlastnosti barev - 
výrazové vlastnosti barvy a  
základy barevné harmonie  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

321  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - využívá prostředky pro 

výtvarný projev, uvědomuje si 

svoji originalitu  

Kompozice plochy  

- kompozice plochy s použitím 

libovolných prvků  

Průřezové téma  
1. 0SOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - kreativita  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-3-1-04 Interpretuje podle 
svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření, odlišné 
interpretace porovnává se svou 
dosavadní zkušeností  
VV-3-1-04p zvládá základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu 
 VV-3-1-04p uplatňuje vlastní 
zkušenosti, prožitky a fantazii při 
tvůrčích činnostech, je schopen  
výsledky své činnosti sdělit svým 

spolužákům  

- uplatňuje kreativitu a  

originalitu, je schopen empatie - 

dovede výtvarně vyjádřit změny 

v přírodě  

Tematické kreslení na základě  

přímého dojmu  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - je schopen spolupráce ve 
skupině  
- dokáže výtvarně 

zpracovat, vyjádřit své představy, 

vymýšlet, dokončovat, měnit  

Výtvarné vyjádření slovního 
uměleckého projevu  
- výtvarné vyjádření říkadla,  

básně,…  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-3-1-05 Na základě vlastní 
zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral 
či upravil  
VV-3-1- 05p zvládá základní 

dovednosti pro vlastní tvorbu  

- zaznamená siluetu i 
detail v dětském způsobu vidění - 
výtvarně zaznamená průběh děje  
- zachytí linii postav v klidu 
i v pohybu  
- všímá si vztahů a dějů 

kolem sebe, dovede je výtvarně 

zpracovat  

Svět člověka - zážitky 

všedních a slavnostních 

událostí - individuální 

emocionální prožitek – 

vztahy k různým lidem  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - dovede vymodelovat 
reliéfní kompozici  
- vnímá stavbu zajímavých  

přírodnin  

Přechod od plochy k prostoru - 
lepení, práce s různými druhy 
papíru, prostorové kompozice  
(mobily,…), modelování  
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Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - volně procuje s vizuálně  Detail, pozadí, kompozice  

 obraznými elementy, volí 

materiál a způsob vyjádření 

vlastních představ  

- reliéf, detail, celek a části, 

zjednodušení, stylizace, povrch, 

struktura, dekor  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

  

Ročník: 4.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-5-1-02 Při tvorbě vizuálně 
obrazných vyjádření se 
zaměřuje na projevení 
vlastních zkušeností  
 VV-5-1-02p při tvorbě vychází 
ze svých zrakových, hmatových 
i sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a fantazie 
VV-5-1-02p uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu, 
realizuje svůj tvůrčí záměr  
 

- hledá zajímavé tvary, 
volně pracuje s tvarem, barvou, 
kompozicí  
všímá si věcí v jejich prostředí - 

rozvíjí svou fantazii a výtvarně 

se vyjadřuje podle pocitů a 

nálad na základě citového 

prožitku 

Svět přírody a člověka - postava 

a prostor 

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – ekosystémy, vztah člověka k prostředí  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-5-1-01 Při vlastních tvůrčích 

činnostech užívá  prvky 

vizuálně obrazného vyjádření, 

porovnává je na základě vztahů  

 

 VV-5-1-01p uplatňuje základní 

dovednosti pro vlastní tvorbu, 

realizuje svůj tvůrčí záměr  

 

- vnímá rozdíly různých 

povrchů  

vnímá a vyjadřuje barvu, tvar, 

linii 

Struktura, stavba, pletivo, linie 

- uplatňování uměleckého 

pohledu na svět - posuzování 

vlastností povrchů, objevování 

detailů 
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VV-5-1-01p rozlišuje, 

porovnává, třídí  linie, barvy, 

tvary, objekty, rozpoznává jejich 

základní vlastnosti a vztahy 

(kontrasty – velikost, barevný 

kontrast), uplatňuje je podle 

svých schopností při vlastní 

tvorbě, při vnímání tvorby 

ostatních i umělecké produkce i 

na příkladech z běžného života 

(s dopomocí učitele)  

   

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - realizuje námět 
výtvarnými prostředky  
- vnímá a vyjadřuje 

barvu, tvar, linii  

Linie, obrys, silueta, klid - 
pohyb, animace  
- oživení, personifikace, 
dotvoření  
- bod, linie, plocha, tvar, 
síť, negativ x pozitiv, tečkovací  
technika  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - vytvoří návrh přebalu knihy  Grafika - doplňkové barvy, 
písmo  
- návrh přebalu učebnice, knihy, 
plakátu  

  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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.  

VV-5-1-03p při tvorbě vychází 

ze svých zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušeností a fantazie 

VV-5-1-03p uplatňuje základní 

dovednosti pro vlastní tvorbu, 

- hledá a všímá si plošných 

tvarů, vytváří různé kompozice - 

hledá zajímavé tvary, volně 

pracuje s tvarem, barvou, 

kompozicí  

Dekor  

- hry s geometrickými tvary,  s 
barvou  
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realizuje svůj tvůrčí záměr  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - rozvíjí svou fantazii a 
výtvarně se vyjadřuje podle 
pocitů a nálad na základě 
citového prožitku  
- vnímá estetické kvality 

prostředí  

Komunikace a subjektivní 
vyjadřování prožitků z 
uměleckého díla, divadelního 
představení  
- ilustrace k textu pro 
děti - zážitky a dojmy z 
divadelního představení  
- můj oblíbený filmový 

hrdina, film  

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - fungování a vliv médií ve společnosti  

Přesahy, komentář  

  

Ročník: 5.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-5-1-01 Při vlastních 
tvůrčích činnostech užívá 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, porovnává je na 
základě vztahů  
VV-5-1-01p uplatňuje základní 

dovednosti pro vlastní tvorbu, 

realizuje svůj tvůrčí záměr 

 VV-5-1-01p rozlišuje, 

porovnává, třídí linie, barvy, 

tvary, objekty, rozpoznává 

jejich základní vlastnosti a 

vztahy (kontrasty – velikost, 

barevný kontrast), uplatňuje je 

podle svých schopností při 

vlastní tvorbě, při vnímání 

tvorby ostatních i umělecké   

 Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření  
- linie, tvary, objemy, 
světlostní a barevné kvality  
textury – jejich jednoduché 

vztahy (podobnost, kontrast, 

rytmus), jejich kombinace a 

proměn v ploše, objemu a 

prostoru 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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VV-5-1-02 Při tvorbě vizuálně 
obrazných vyjádření se 
zaměřuje na projevení 
vlastních zkušeností 
VV-5-1–02p uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu, 
realizuje svůj tvůrčí záměr 
 VV-5-1-02p rozlišuje, 
porovnává, třídí  linie, barvy, 
tvary, objekty, rozpoznává jejich 
základní vlastnosti a vztahy 
(kontrasty – velikost, barevný 
kontrast), uplatňuje je podle 
svých schopností při vlastní 
tvorbě, při vnímání tvorby 
ostatních i umělecké produkce i 
na příkladech z běžného života 
(s dopomocí učitele)  

  

  Uspořádání do celků  

- uspořádání na základě jejich  

výraznosti, velikosti a 

vzájemného postavení ve 

statickém a dynamickém 

vyjádření  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-5-1-02 Při tvorbě vizuálně 
obrazných vyjádření se 
zaměřuje na projevení 
zkušeností  
 VV-5-1–02p uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu, 
realizuje svůj tvůrčí záměr VV-
5-1-02p při tvorbě vychází ze 
svých zrakových, hmatových i 
sluchových vjemů, vlastních  
prožitků, zkušeností a fantazie  

  

  

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 
VV-5-1–03p uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu, 
realizuje svůj tvůrčí záměr VV-
5-1-03p při tvorbě vychází ze 
svých zrakových, hmatových i 
sluchových vjemů, vlastních  
prožitků, zkušeností a fantazie  

- volně rozvíjí myšlenky a 
fantazijní představy -hodnotí 
dílo své i tvorbu ostatních  

  

  

  

  

  

- vyjádří své fantazijní 
představy, interpretuje je 
verbálně a porovnává svůj  
způsob výtvarného vyjádření  

  

  

  

výtvarně zpracuje a vyjádří své 

představy 

Reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními 
smysly  
- vizuálně obrazná 
vyjádření podnětů hmatových, 
sluchových, pohybových, 
čichových, chuťových  
- vyjádření vizuálních 
podnětů prostředky 
vnímatelnými ostatními smysly - 
volná malba, kresba  
komiks 
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VV-5-1-06 Nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah i 
vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil,  
vybral či upravil  

VV-5-1–06p uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu,  
realizuje svůj tvůrčí záměr  

 

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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 postupůy 
VV- 5-1–04p uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu,  
realizuje svůj tvůrčí záměr  

 

VV-5-1-05 Porovnává různé 
interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace  
VV-5-1-05p vyjádří (slovně, 

mimoslovně, graficky) pocit z 

vnímání tvůrčí činnosti vlastní, 

ostatních i uměleckého díla 

  

- volně rozvíjí své myšlenky, 

fantazijní představy  

Smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření - 

umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, 

televize, elektronická média, 

reklama  

 

 

 

 

 

 

hračky, objekty, ilustrace 

textů, komiks 

Průřezové téma  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - fungování a vliv médií ve společnosti  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - všímá si vztahů a dějů kolem 

sebe, zpracuje je výtvarně   

Prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, fantazie, 
představ a osobních zkušeností  
- manipulace s objekty, 

pohyb    

- tělo a jeho umístění v 

prostoru  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
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Ročník: 6.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-9-1-05 Rozliší působení 
vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku   
VV-9-1-05p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci 
a prezentaci vlastního  
tvůrčího záměru  

VV-9-1-01 variuje různé v prvky 

a jejich vztahy pro získání 

osobitých výsledků 

- různými výtvarnými 
výrazovými prostředky vyjadřuje 
konkrétní i abstraktní  
téma  

- spojuje výtvarné práce s 
písmem  
- pracuje s linií, barvou a 
jejími odstíny  
- uplatní teoretické a 
praktické poznatky a dovednosti 
s výtvarnými výrazovými 
prostředky  
 

Výtvarné vyjádření skutečnosti  
- vyjádření předmětu, skupiny 
předmětů  
- postava (v pohybu)  
- příroda – náměty ze 
zoologie a botaniky (kresba, 
malba dle předlohy)  
- výrazová malba – zážitky - 

vyjádření dojmu, pocitu, nálady 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-9-1-01 variuje různé v prvky 
a jejich vztahy pro získání 
osobitých výsledků 
VV-9-1-01p uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, realizaci 

a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru  

VV-9-1-01p uplatňuje linie, 

barvy, tvary a objekty v ploše I 

prostoru podle vlastního 

tvůrčího záměru, vvyužívá jejich 

vlastnosti a vztahy, 

pojmenovává je ve výsledcích 

vlastní tvorby I tvorby ostatních, 

vnímá a porovnává jejich 

uplatnění v běžné I umělecké 

produkci 

- rozeznává a správně používá 
pomůcky a materiály v různých 
výtvarných technikách 
 
 - svými pracemi se podílí na 
dotváření svého okolí  
 
- spojuje výtvarné práce s 
písmem  

Dekorativní a prostorové práce   

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

-   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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  
 

seznámí se s díly a osobnostmi  

výtvarného umění  
 

výtvarná kultura (pravěk, 
starověk)  
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VV-9-1-06p vnímá a porovnává 
výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své 
postřehy a pocity  
VV-9-1-06p uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, realizaci 

a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru  

- poznává různé způsoby 

uměleckého vyjádření  

- základní výtvarné techniky 

- parafráze (reprodukce) 

uměleckého díla  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

Ročník: 7.  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-9-1-05 Rozliší působení 
vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku  
VV-9-1-05p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci 
a prezentaci vlastního  
tvůrčího záměru  

 

- různými výtvarnými 
výrazovými prostředky vyjadřuje 
konkrétní i abstraktní téma  
- pracuje s linií, barvou a 
jejími odstíny  
- uplatní teoretické a 
praktické poznatky a dovednosti 
s výtvarnými výrazovými 
prostředky  
 

Výtvarné vyjádření skutečnosti  
- vyjádření předmětu, skupiny 
předmětů  
- postava (v pohybu)  
- příroda – náměty ze 
zoologie a botaniky (kresba, 
malba dle předlohy)  
- krajina 

zážitky - vyjádření dojmu, 

pocitu, nálady, ... 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

-  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-9-1-05 Rozliší působení 
vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku 
VV-9-1-05p uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, realizaci 

a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru  

- rozeznává a správně používá 
pomůcky a materiály v různých 
výtvarných technikách - svými 
pracemi se podílí na dotváření 
svého okolí - spojuje výtvarné 
práce s  
písmem  

Dekorativní a prostorové práce   

- vzory a prostorové 
útvary (výtvarný rytmus, 
středová souměrnost, smysl pro 
pravidelnost)  
- písmo (spojení písma  

s obrazovým motivem)  

- plakát  

- práce s papírem a využití 
jiných materiálů  
- netradiční výtvarné 

techniky  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

-   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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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  
VV-9-1-06p vnímá a porovnává 
výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své 
postřehy a pocity  
VV-9-1-06p uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, realizaci 

a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru 

 

- seznámí se s díly a osobnostmi 

výtvarného umění  

- rozezná základní znaky 
architektury, sochařství a malby  
daného směru  

poznává různé způsoby 

uměleckého vyjádření v malbě 

Teorie výtvarného umění - 

výtvarná kultura (gotika, 

renesance, baroko, 

rokoko) - základní výtvarné 

techniky - parafráze 

(reprodukce) uměleckého 

díla 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
Výtvarná kultura (nejvýznamnější osobnosti 
a díla světového a českého výtvarného 
umění)  
- gotické okno (okenní vitráž)  

  

Ročník: 8.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-9-1-07 Ověřuje 
komunikační účinky 
vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených 
obrazných vyjádření  
VV-9-1-07p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci 
a prezentaci vlastního  
tvůrčího záměru  

  

  

VV-9-1-04  Vybírá, kombinuje a 
vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření 
 VV-9-1-04p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci 
a prezentaci vlastního  
tvůrčího záměru  

 

- porovnává a hodnotí 
práce ostatních  
- vytváří si vlastní názory 
a postoje k výtvarnému umění  
- všímá si zajímavých detailů 
(barevnosti, struktury povrchu,  
světla a stínu)  

- výtvarnými výrazovými 
prostředky vyjadřuje konkrétní i 
abstraktní téma  
 
- pracuje s linií, barvou a jejími 
odstíny  
- rozvíjí představivost a fantazii 
 - vyjadřuje dojmy a pocity  
výtvarnými výrazovými 
prostředky  
- uplatní teoretické a praktické 
poznatky a dovednosti s 
výtvarnými výrazovými 
prostředky  
 

Výtvarné vyjádření skutečnosti  

- předměty kolem nás - 
vyjádření předmětu, skupiny 
předmětů  
– užitkové předměty a svět 
techniky  
- postava (základní proporce, 
vztahy mezi lidmi)  
- příroda – náměty ze zoologie a 
botaniky (kresba, malba dle 
předlohy) 
- barevnost a struktura 
přírodních objektů, motiv 
krajiny  
- perspektivní kreslení  

(zobrazování prostorových jevů 
v ploše)  
- perspektiva budov  - motiv 
města, domů   
-  zážitky - vyjádření dojmu, 

pocitu, nálady,  ... 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-9-1-01 Vybírá, vytváří a 
pojmenovává prvky vizuálně 
obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro 
vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků  
VV-9-1-01p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci 
a prezentaci vlastního tvůrčího 
záměru  
VV-9-1-01p uplatňuje linie, 

barvy, tvary a objekty v ploše i 

prostoru podle vlastního 

tvůrčího záměru, využívá jejich 

vlastnosti a vztahy; 

pojmenovává je ve výsledcích 

vlastní tvorby i tvorby ostatních; 

vnímá a porovnává jejich 

uplatnění v běžné i umělecké 

produkci 

- rozeznává a správně používá 
pomůcky a materiály v různých 
výtvarných technikách  
- svými pracemi se podílí na 
dotváření svého okolí 
 - spojuje výtvarné práce s  
písmem 

Dekorativní a prostorové práce   

- písmo (spojení 
písma s obrazovým 
motivem)  
- dekorativní řešení 
plochy (návrh na plakát, 
obal knihy, obal CD, návrh 
známky, …) - práce s 
papírem a využití jiných 
materiálů  
- netradiční výtvarné 

techniky  

 

Průřezové téma   Přesahy, komentář 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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  
VV-9-1-06p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci 
a prezentaci vlastního tvůrčího 
záměru  
VV-9-1-06p vnímá a porovnává  

výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své 
postřehy a pocity  

 

- seznámí se s díly a 

osobnostmi  

výtvarného umění - rozezná 
základní znaky architektury, 
sochařství a malby  
daného směru  

- poznává různé způsoby 

uměleckého vyjádření   

výtvarná kultura (klasicismus, 

romantismus, realismus) - 

základní výtvarné techniky - 

parafráze (reprodukce) 

výtvarného díla  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

Ročník: 9.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-9-1-02 Zaznamenává  -při své tvůrčí činnosti využívá Výtvarné vyjádření skutečnosti  
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vizuální zkušenost i  zkušenosti 
získané ostatními smysly,  
zaznamenává  podněty z 
představ a fantazie  
VV-9-1-02p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci 
a prezentaci vlastního tvůrčího 
záměru  
VV-9-1-02p při vlastní tvorbě 

vychází ze svých vlastních 

zkušeností, představ a myšlenek, 

hledá a zvolí pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a 

postupy; zhodnotí a prezentuje 

výsledek své tvorby, porovnává 

jej s výsledky ostatních 

osobní zkušenosti, znalosti, 
aktivně zapojuje fantazii a 
představivost  
- výtvarnými výrazovými 
prostředky vyjadřuje konkrétní i 
abstraktní téma  
- spojuje výtvarné práce s 
písmem  
- pracuje s linií, barvou a jejími  

odstíny  

 

- vyjádření předmětu, skupiny 
předmětů (užitkové předměty,  
technika)  

- postava (v pohybu)  

- příroda – krajina 
(kresba, malba dle předlohy) - 
perspektiva těles, budov  
- výrazová malba – 
zážitky - vyjádření  abstrakce - 
dojmu, pocitu, nálady, 
myšlenky, ...  
 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-9-1-03 Zachycuje jevy a 

procesy v proměnách a 

vztazích, k tvorbě užívá 

některé metody uplatňované v 

současném výtvarném umění a 

digitálních médiích- počítačová 

grafika, fotografie, video, 

animace  

VV-9-1-03p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci 
a prezentaci vlastního tvůrčího 
záměru  
VV-9-1-03p uplatňuje linie, 
barvy, tvary a objekty v ploše i 
prostoru podle vlastního 
tvůrčího záměru, využívá jejich 
vlastnosti a vztahy; 
pojmenovává je ve výsledcích 
vlastní tvorby i tvorby ostatních; 
vnímá a porovnává jejich 
uplatnění v běžné i  
umělecké produkci 

- využívá počítačovou grafiku, 
fotografie  
- rozeznává a správně používá 
pomůcky a materiály v různých 
výtvarných technikách - svými 
pracemi se podílí na dotváření 
svého okolí  
- spojuje výtvarné práce s 
písmem 

  

Dekorativní a prostorové práce   

- vzory a prostorové útvary  - 
písmo (spojení písma s 
obrazovým motivem)  
- práce s papírem, přírodninami 
a využití jiných materiálů  

 

 

- dekorativní řešení plochy  

(návrh na plakát, obal knihy, 

obal CD,..) 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

-   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VV-9-1-06 Interpretuje 
umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i 
minulosti; vychází při tom ze 

- orientuje se v oblasti výtvarné 

kultury a dějin výtvarného 

umění 

výtvarná kultura (výtvarné 
směry 20.století)  
- základní výtvarné techniky - 

parafráze (reprodukce) 
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svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků  
VV-9-1-06p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci 
a prezentaci vlastního tvůrčího 
záměru  
VV-9-1-06p vnímá a porovnává 
výsledky běžné i umělecké 
produkce, slovně vyjádří své 
postřehy a pocity 

  
 

uměleckého díla 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
- impresionismus, - pop-art 
(populární umění), op-art , secese, 
kubismus,....  
- inspirace tvorbou - Andy Warhol, 

Vasilij Kandinskij, Vincent van Gogh,....  

  

 

5.7.2. Hudební výchova  

Vyučovací předmět Hudební výchova je povinným předmětem v  1. - 9. ročníku.  

  

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

  

Časová 

dotace  

  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

  

Charakteristika předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:  

Hudební výchova umožňuje žákům projevovat a uspokojovat svoji potřebu setkávat se 

s hudbou, rozvíjí zájem o hudbu. Tím také obohacuje estetické vnímání a prožívání světa. 

Vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu 

citově prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj 

hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností – sluchových, rytmických, 

pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových.  

Prostřednictvím základních hudebních činností vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových vede žáka k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu umění, 

k aktivnímu vnímání hudby, ke zpěvu a k využívání hudby jako osobitého prostředku 

komunikace.  

Žák se postupně učí vytvářet si vztah k hudebnímu umění, hudebním hodnotám, učí se 

zaujímat k nim svůj postoj, vnímat pozitivní i negativní.  

Vzdělávání v předmětu Hudební výchova směřuje k:  

- vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím 

vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit  
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- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace  

- získání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti  

- pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností  

- rozvoji žákovy celkové hudebnosti  

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka s demonstračními pomůckami / výklad, shrnutí učiva … /  

- dialog, diskuse  

- samostatná práce / vyhledávání informací, procvičování … / - využití audiovizuální techniky 

/ magnetofon, CD, video… /  

- aktivizující hry / se zpěvem, rytmem, pohybem, hudebními nástroji… /  

- jazykolamy, hudební hádanky, rébusy…  

- příležitostné akce / např. soutěže, besídky, vystoupení,… /  

Materiálně technické vybavení školy umožňuje využívat tato pracoviště: kmenové třídy s 

klavírem, třídy s interaktivní tabulí a PC, učebnu výpočetní techniky.  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel  

- vytváří dostatek situací k vyhledávání, třídění a porovnávání informací  

- nabízí příležitosti k propojování získaných znalostí do souvislostí, využívat je v praktickém 

životě  

- ukazuje, že přehled v oblasti hudby žákům umožňuje intenzivnější prožitky a motivuje je 

tímto k celoživotnímu učení  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- umožňuje rozpoznat a správně řešit problémy  

- podněcuje u žáků tvořivost  

- podporuje u žáků houževnatost v případě obtíží  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

- rozvíjí u žáků schopnost vnímat i mimojazykové vyjadřování  

- umožňuje žákům obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň 

naslouchat názorům jiných  

- využívá informační a komunikační prostředky a technologie  

- podporuje a rozvíjí u žáků schopnost mluvit a prezentovat se před druhými 

 Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- nabízí příležitosti ke spolupráci při vyučování  

- přispívá k utváření příjemné pracovní atmosféry  

- napomáhá dobrým vztahům založeným na respektování práce a úspěchů vlastních i druhých 

- nabízí příležitosti k diskusi, vyjádření a respektování názoru každého žáka - posiluje 

sebedůvěru žáka  

Kompetence občanské  
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Učitel  

- buduje v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost  

- rozvíjí v žácích potřebu chránit a oceňovat naše tradice, kulturní a historické dědictví - 

rozvíjí v žácích vědomí vlastních možností tak, aby se aktivně a zodpovědně zapojovali do 

kulturního dění  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- podněcuje u žáků nabídkou zájmových útvarů zájem o další orientaci  

- pomáhá žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti v souvislosti s profesní 

orientací  

- nabízí dostatek příležitostí k vytvoření pozitivního vztahu k hudebním činnostem 

Kompetence digitální  

Učitel  

-  vede žáky k využívání digitálních technologií ve výuce 

  

V předmětu Hudební výchova se prolínají průřezová témata: 

na 1.stupni:  

1. Osobnostní a sociální výchova   

a) osobnostní rozvoj: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění  

  

na 2. stupni:  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech  

 b/ Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů a životní styl)  

4. Multikulturní výchova   

d/ Multikulturalita (prostředek vzájemného obohacování)  

  

Ročník: 1.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 HV -3-1-01 zpívá v jednohlase 

HV -3-1-01p zpívá jednoduché 

písně v rozsahu kvinty 

- ovládá slova písní, zpívá písně  

odlišného charakteru - při zpěvu 

správně dýchá, rovně stojí či 

sedí  

- pozná tóny vysoké a hluboké, 
dlouhé a krátké  
- získává správné pěvecké 
návyky  
- osvojuje si dětské popěvky, 
říkadla, rozpočitadla - rozlišuje 
tón, zvuk, hlas mluvený a 
zpěvný  
pozná a naučí se vybrané 

vánoční koledy 

- pěvecký a mluvní projev - 

hudební rytmus  
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Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-3-1-02 Rytmizuje a 
melodizuje jednoduché texty 
HV-3-1-02p  hospodárně dýchá 

a zřetelně vyslovuje při rytmizaci 

říkadel i při zpěvu  

- vytleskává rytmus 
podle vzoru - používá dětské 
hudební nástroje k rytmickým 
cvičením - pojmenuje klavír, 
kytaru,  
flétnu, dřívka, triangl, hůlky, 
bubínek  
- pozná vybrané hudební 

nástroje podle zvuku  

- hra na hudební nástroje z  

Orffova instrumentáře  

- rytmizace hudební hry  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - provádí hudebně pohybovou 

činnost (jednoduché taneční 

hry)  

- taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby - 
pohybové vyjádření hudby  
(pohybová improvizace)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - pozná hymnu ČR a rozumí 

smyslu textu  

- kvality tónů  

- hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, - hudební styly 
(pochod,  
ukolébavka)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

 

Ročník: 2.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-3-1-05 Rozlišuje jednotlivé 

kvality tónů, rozpozná výrazné  

tempové a dynamické změny v 

proudu znějící hudby 

 HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku 

HV-3-1-05p pozorně vnímá 

jednoduché skladby 

- rozlišuje rytmus pomalý rychlý, 

melodii stoupavou a klesavou,  

zeslabování a zesilování  

- vytleská rytmus říkadel a písní 

- rozumí pojmům notová 

osnova, noty, houslový klíč - 

rozlišuje umělou a lidovou píseň 

- pěvecký a mluvní projev - 

hudební rytmus  

- kánon 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Hv-3-1-03 Využívá jednoduché 

hudební nástroje k 

doprovodné hře  

- rozlišuje noty, pomlky, takty - 

doplňuje zpěv hrou na 

jednoduché hudební nástroje  

- hra na jednoduché hudební  

nástroje - 

hudební hry  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - pohybově vyjádří hudbu  - taktování  

- pohybový doprovod 
znějící hudby  
- pohybové vyjádření 

hudby  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - pozná a rozlišuje hudební 

nástroje podle zvuku – klavír, 

trubka, housle, pikola  

- hudba vokální, instrumentální, 

lidský hlas, hudební nástroj - 

hudební styly (hudba 

pochodová, taneční, 

ukolébavka  

  

Ročník: 3.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Hv-3-1-02 Rytmizuje a 
melodizuje jednoduché texty  
HV-3-1-02p hospodárně dýchá 
a zřetelně vyslovuje při 
rytmizaci říkadel i při  zpěvu  

  

Hv-3-1-01 Zpívá v jednohlase  

HV-3-1-01p zpívá jednoduché 

písně v rozsahu kvinty 

- vytleská a taktuje  

dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt - 
pozná notu celou, půlovou, 
čtvrťovou  
- rozliší melodii stoupavou a  

klesavou  

- zpívá hymnu ČR  

  

 

- pěvecký a mluvní projev  

- hlasová hygiena  

- dynamika zpěvu  

- rozšiřování hlasového 

rozsahu  

- instrumentální činnosti - 
hra na jednoduché hudební  
nástroje - 
hudební hry  
- hudebně pohybové 

činnosti  

- taktování  

pohybová improvizace 

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-3-1-06 Rozpozná v proudu 

znějící hudby některé hudební 

nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a 

vokálněinstrumentální 

- rozlišuje nástroje dechové, 

smyčcové 

- hra na jednoduché hudební 

nástroje - hudební hry 

Průřezové téma  Přesahy, komentář  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

337  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-3-1-04 Reaguje pohybem na 

znějící hudbu, pohybem 

vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie  

HV-3-1-04p reaguje pohybem na 

tempové a rytmické změny  

  - taktování  

- pohybová improvizace  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - rozliší rytmus valčíku a 
polky - má povědomí o 
skladatelích B.  
Smetanovi a A. Dvořákovi - 
rozezná hudební nástroje  
poslechem  

- odliší hudbu vážnou, 

slavnostní  

- hudební výrazové 

prostředky  

- hudba vokální, 

instrumentální - hudba 

pochodová, taneční,   

ukolébavka  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  
a) osobnostní rozvoj: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění  

Přesahy, komentář  

  

Ročník: 4.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - píše houslový klíč, noty, 
rozliší dynamická znaménka p, 
mf, f a  
používá je při zpěvu - 
zná stupnici C dur  
- zpívá 10 nových písní  

- hudební rytmus 
(realizace písní ve 3/4 a 4/4 
taktu) - intonace durové a 
molové tóniny  
- grafický záznam 
hudby (čtení a zápis 
rytmického schématu písně,  
orientace v notovém záznamu)  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV -5-1-06 Rozpozná v proudu 

znějící hudby některé z užitých 

hudebních výrazových 

prostředků 

HV -5-1-06p odliší tóny podle 

výšky, síly a barvy 

HV -5-1-06p pozorně vnímá 

znějící hudbu různých skladeb 

HV -5-1-06p správněhospodaří 

s dechem pči interpretaci písní - 

frázování 

- rozlišuje nástroje dechové,  

smyčcové, klávesové, drnkací, 

bicí  

- hra na jednoduché hudební  

nástroje - 
rytmizace  
- hudební hry  
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Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - vyjadřuje hudbu pohybem  - taktování (3/4 a 4/4 takt) - 

pohybové vyjádření hudby  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - vyjadřuje hudbu pohybem  - kvalita tónů  

- vztahy mezi tóny  

  - hudební výrazové prostředky  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

Ročník: 5.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-5-1-01 Zpívá v jednohlase či 
dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu 
využívá získané pěvecké 
dovednosti  
HV-5-1-01p zpívá písně v 
přiměřeném rozsahu k  
individuálním schopnostem  

  

Hv-5-1-04 Rozpozná hudební 
formu jednoduché písně či 
skladby  

  

  

- zpívá další jednohlasé, 
popř. dvojhlasé písně  
- orientuje se v pojmech 
(př. stupnice, rytmus, takt, dur,  
moll, jednohlas, vícehlas)  

  

- stupnice, rytmus, takt, 
dur, moll, tempo, dynamika, 
kánon  
- jednoduchý notový 

zápis  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-5-1-02 Realizuje podle 
svých individuálních schopností 
a dovedností (zpěvem, hrou, 
tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not  
HV-5-1-02p propojí vlastní  
pohyb s hudbou 

 - sólista, doprovod  

- melodické a rytmické nástroje  

Orffův instrumentář 
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Hv-5-1-03 Využívá hudební 
nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých 
motivů skladeb a písní  
HV-5-1-03p doprovodí 
spolužáky na rytmické hudební  
nástroje  

  

HV-5-1-05 Vytváří jednoduché 

předehry, mezihry a dohry a 

provádí elementární hudební 

improvizace 

    

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-5-1-07 Ztvárňuje hudbu 
pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě 
individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové 
improvizace  
HV-5-1-07p propojí vlastní  

pohyb s hudbou  

  

- zná některé krajové lidové 
tance  

  

- taktování  

- tanec, taneční krok  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-5-1-06 Rozpozná v proudu 
znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových 
prostředků 
HV-5-1-06p odliší tóny podle 
výšky, síly a barvy  
 HV-5-1-06p pozorně vnímá 

znějící hudbu různých skladeb  

HV-5-1-06p správně hospodaří s 

dechem při interpretaci písní - 

frázování 

- poznává vybrané 
hudební nástroje  
- seznámí se s 
nástrojovými skupinami  
- poslechem rozliší 
vybrané nástroje  
 

- hudebně výrazové prostředky  

- hudební nástroje  

- symfonický orchestr  

hudba vokální, instrumentální 

Průřezové téma   Přesahy, komentář  
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Ročník: 6.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV -9-1-02 Zpívá dle svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase i 

vícehlase  

HV-9-1-02p interpretuje 

vybrané lidové a umělé písně   

- orientuje se v jednoduchém 

notovém zápisu  

Lidová hudba  

- jednoduchý vokální zápis  

- lidový dvojhlas v  

jednoduchém notovém zápisu  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Orientuje se v proudu znějící 

hudby  

- vyhledává charakteristické 

hudební nástroje  

Hudební seskupení  

- hudební nástroje (rozdělení, 

nástroje v lidové hudbě)  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Vnímá užité hudebně výrazové 

prostředky  

- vnímá charakteristické 

sémantické prvky  

Hudební výrazové prostředky 

- melodie, rytmus, harmonie, 

dynamika, barva  

- vyjadřovací schopnosti hudby 

(posuvky) 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-9-1-07 Vyhledává 

souvislosti mezi  

hudbou a jinými druhy umění  

  

Reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních 

schopností a dovedností různé 

motivy, témata i části skladeb  

  Hudba na jevišti  

- opera, opereta, muzikál  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvolí vhodný typ hudebně 

pohybových prvků k 

poslouchané hudbě 

- vyjadřuje pohybem znějící 

hudbu  

Hudba a tanec  

- balet, výrazový tanec  

- jiné tance  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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HV-9-1-07 Vyhledává 

souvislosti mezi  

hudbou a jinými druhy umění  

  

HV-9-1-02 Uplatňuje získané 

pěvecké dovednosti a návyky 

při zpěvu i při mluvním projevu 

v běžném životě  

HV-9-1-02p interpretuje 

vybrané lidové a umělé písně   

  Hudba a slovo  

- melodram, scénická hudba  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-9-1-01 Využívá své 

individuální  hudební 

schopnosti a dovednosti při 

hudebních aktivitách  

HV-9-1-01p doprovází písně 

pomocí ostinata  

- vyjadřuje své pocity a názory  Hudební kulisa  

- hudební přehrávače a nosiče  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  -orientuje se v jednoduchých 

hudebních formách  

Píseň jako hudební forma 

- části, proměny  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

Ročník: 7.  

 

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Vytváří  jednoduché 

doprovody, provádí 

jednoduché hudební 

improvizace 

  

- dle svých možností zazpívá 

dvojhlas  

Folklor  

- lidová hudba  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-9-1-02 Uplatňuje získané 
pěvecké dovednosti a návyky 
při zpěvu i při mluvním projevu  
v běžném životě  

HV-9-1-02p interpretuje 

vybrané lidové a umělé písně   

  Lidský hlas  

- hlasová hygiena  
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Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Hv-9-1-05 Orientuje se v 

proudu znějící hudby,  

přistupuje k hudebnímu dílu 

jako logicky utvářenému celku  

- vnímá formální strukturu díla  Homofonie a polyfonie - 
melodie a doprovod, 
rovnocenná melodická pásma  
Hudební formy  

- kánon, koncert, symfonie  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - vyjadřuje své pocity a názory  Nešvary v hudbě  

- hudba jako kulisa, drogy, 

alkohol  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Hv-9-1-04  Rozpozná některé z 

tanců různých stylových 

období, zvolí vhodný typ 

hudebně pohybových prvků k 

poslouchané hudbě  

  Hudba a pohyb  

- taktování, vyjádření 

charakteru hudby pohybem  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  uplatňuje kreativitu a 

originalitu 

Hudba a technika  

- zvukový záznam hudby  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Hv-9-1-07 Vyhledává 

souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

- vyjadřuje své pocity a prožitky  Hudební divadlo 

- muzikál  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Provádí jednoduché hudební 
improvizace  

  

Přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému  
celku  

  Skladatel, interpret  

- člověk a hudební dílo  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

Ročník: 8.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-9-1-07 Vyhledává 

souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění  

- vyhledává základní znaky 

jednotlivých období  

Dějiny světové artificiální 
hudby  

- hudební slohy a vývojové 

etapy  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - staví hudební skladbu do 

kontextu s jinými hudebními i 

nehudebními oblastmi lidské 

činnosti  

Významné osobnosti světové 
artificiální hudby  

- epizody ze života osobností  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-9-1-06 Zařadí na základě 

individuálních schopností a 

získaných vědomostí slyšenou 

hudbu do stylového období   

  Skladby světové artificiální 
hudby  

- stěžejní díla  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-9-1-07 Vyhledává 

souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění  

- vyhledává typické znaky 

jednotlivých období  

Dějiny světové nonartificiální 
hudby  

- hudební období  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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HV-9-1-07 Vyhledává 

souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění  

- vyjadřuje své názory a soudy - 

staví hudební skladbu do 

kontextu s jinými hudebními i 

nehudebními oblastmi lidské  

Významní představitelé 

světové nonartificiální hudby 

- epizody ze života osobností  

 činnosti   

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-9-1-02 Zpívá dle svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase i 

vícehlase 

 HV-9-1-02p interpretuje 

vybrané lidové a umělé písně   

  Styly a žánry světové 

nonartificiální hudby - 

vybrané skladby populární 

hudby  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - orientuje se v základních 

hudebních pojmech  

Hudební teorie  

- základní hudební pojmy  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-9-1-03 Reprodukuje na 

základě svých individuálních 

hudebních schopností a 

dovedností různé motivy, 

témata i části skladeb, vytváří 

jednoduché doprovody, 

provádí jednoduché hudební 

improvizace 

HV-9-1-03p interpretuje 

vybrané lidové a umělé písně   

- provádí jednoduché 
hudební improvizace  
- uplatňuje kreativitu a 

originalitu  

Hudba a technika  

- moderní hudební nástroje, 

elektronika  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

 

Ročník: 9.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Hv-9-1-07 Vyhledává 

souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění  

- vyhledává základní znaky 

jednotlivých období  

Dějiny české artificiální hudby  

- hudební slohy  
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Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-9-1-06 Zařadí na základě 

individuálních schopností a 

získaných dovedností slyšenou 

hudbu do stylového období  

 

  

  Skladby české artificiální 
hudby  

- stěžejní díla  

 
Významné osobnosti české 
artificiální hudby  

- epizody ze života osobností 

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-9-1-07 Vyhledává 

souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění  

- vyhledává typické znaky 

jednotlivých období  

Dějiny české nonartificiální 
hudby  

– hudební období a vývojové 

etapy  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

HV-9-1-05 Orientuje se v 
proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému 
celku 
-   pozorně vnímá znějící 
hudbu skladeb většího 
rozsahu  
 

 Charakteristické styly a žánry 

české nonartificiální hudby - 

vybrané skladby populární 

hudby  

 

- rozpozná vybrané hudební 
nástroje symfonického 
orchestru  
-  
 uvede některá jména 
hudebních skladatelů a  
název některého z jejich děl  

   
Významní představitelé 

české nonartificiální hudby - 

epizody ze života osobností 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - orientuje se v základních 

hudebních pojmech  

Hudební teorie  

- základní hudební pojmy  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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HV-9-1-03 Vytváří a volí 
jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební 
improvizace  
HV-9-1-03p interpretuje 

vybrané lidové a umělé písně   

- provádí jednoduché 
hudební improvizace  
- uplatňuje tvořivost a 

kreativitu  

Technika v hudbě  

- nahrávací technika  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

  

5.8.   Svět práce  

  

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  

Charakteristika oblasti  

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní 

dovednosti a návyky (vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do 

přímého kontaktu s lidskou činností a technikou) a vede žáky k získání základních 

uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a 

profesní orientace žáků.  

Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou 

vybrány tematické okruhy pro jednotlivé ročníky, ale také pro skupiny chlapců a skupiny 

dívek, které jsou vyučovány odděleně.  

Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti je v tomto vzdělávacím oboru na 1.  

stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů:1. Práce s drobným materiálem, 2. Konstrukční 

činnosti, 3. Pěstitelské práce, 4. Příprava pokrmů  

Na 2. stupni jsou zařazeny tyto tematické okruhy: Svět práce a Příprava pokrmů. 

Tematický okruh - Svět práce je povinný v plném rozsahu pro všechny žáky v 8. a 9. roč. po 1 

hodině týdně, Příprava pokrmů je povinný pro žáky 7. roč. v rozsahu 2 hodiny týdně. Cílové 

zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k:  

- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce  

- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí  

- organizaci a plánování práce  

- používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě  

- orientaci v různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných poznatků a dovedností 

významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření   

Materiálně – technické vybavení školy umožňuje využívat tato pracoviště – pracovní dílnu, 

cvičnou kuchyň, zahradu se skleníkem, interaktivní tabuli, dataprojektor a PC, video a DVD 

přehrávače, učebnu ICT a internet. Součástí výuky jsou exkurze a besedy, které jsou 

tematicky a profesně zaměřené.  
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5.8.1. Pracovní činnosti  

Předmět je realizován na 1. stupni jako povinný předmět.  

  

Ročník  1.  2.  3.  4.  5.  

Časová 

dotace  

1  1  1  1  1  

  

Charakteristika předmětu  

Charakteristika předmětu Pracovní činnosti:  

Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní praktické 

pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost 

samostatně i v týmu. Upevňují si návyky hygieny práce, seznamují se se zásadami 

bezpečnosti práce a jsou vedeni k jejich dodržování.  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:  

Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné vyučovací hodině 

týdně. Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti je v tomto vzdělávacím oboru na 1. 

stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů:1. Práce s drobným materiálem, 2. Konstrukční 

činnosti, 3. Pěstitelské práce, 4. Příprava pokrmů Vzdělávání v předmětu Pracovní činnosti  

- vytváří pozitivní vztah k práci a odpovědnost za kvalitu svých i společných výsledků práce  

- rozvíjí pracovní dovednosti a návyky, organizaci a plánování práce  

- vede k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci - rozvíjí vytrvalost a 

soustavnost při plnění zadaných úkolů - podporuje tvořivost a vlastní nápady při pracovní 

činnosti  

- motivuje k dosažení kvalitního výsledku  

- vytváří nový postoj a hodnoty ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- exkurze, vycházka  

- průběžná péče o pokojové rostliny ve třídě  

- pozorování a pokusy  

- prezentace výrobků ve třídě a v prostorách školy  

- vyučovací hodina ve třídě: organizační část, praktická činnost - samostatná práce,  práce ve 

dvojicích, skupinová práce, průběžné a závěrečné hodnocení práce, bezpečnost a hygiena 

práce  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel  

- umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v 

běžném životě  

- vede žáky k osvojování si základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních 

oblastí  
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- pomáhá s organizací a plánováním práce  

- pozoruje pracovní pokrok u všech žáků  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů  

- motivuje k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku práce  

- snaží se rozvíjet u žáků tvořivost a uplatňování vlastních nápadů  

- rozvíjí u žáků samostatnost, vytrvalost a soustavnost při práci na zadaném úkolu  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

- směruje žáky k užívání správné terminologie při rozšiřování slovní zásoby v oblasti 

pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, ale i při popisu pracovních postupů své práce  

- rozvíjí u žáků poznání, že technika je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka 

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- motivuje žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a utváření příjemné atmosféry při práci ve 

skupině, kde se žáci snaží respektovat nápady druhých a dosáhnout kvalitního výsledku  

- přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů  

- podněcuje žáky, aby chápali práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci a 

sebeuspokojení  

Kompetence občanské  

Učitel  

- vytváří u žáků pozitivní vztah k práci člověka, technice, uměleckým dílům a životnímu 

prostředí  

- vede žáky k respektování a ochraně našich lidových tradicí  

-zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby jim v činnosti sám 

pomáhá  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- směruje žáky ke správným a účinným způsobům užití materiálu, pracovních nástrojů a 

vybavení  

- podněcuje žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny práce včetně 

používání ochranných pracovních prostředků a poskytování první pomoci při úrazu  

 Kompetence digitální  

Učitel  

- seznamuje žáky s výhodami využívání videonávodů při tvorbě výrobků 

- vede žáky k vyhledávání pracovních postupů a návodů 

 

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 

Jazyk a jazyková komunikace  

Český jazyk a literatura - čtení s porozuměním jednoduchého pracovního postupu, ústní 

vyjádření pracovního postupu při zhotovování výrobku, popis hotového výrobku, rozšíření 

slovní zásoby o nové pojmy a termíny, správné pojmenování materiálu, nástrojů, pomůcek a 
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praktických činností, záznamy pokusů a pozorování, jmenovky k rostlinám, vyhledávání textů 

v odborné literatuře  

Matematika a její aplikace  

Matematika - modelování kulových, válcových a kuželových tvarů, přesné odměřování 

vzdáleností Člověk a jeho svět  

Prvouka – pozorování rostlin během roku, části rostlin, půda, vztah k přírodě, přírodniny a 

lidské výtvory, živé a neživé přírodniny, lidové tradice, zdravá výživa  

Přírodověda – ochrana životního prostředí, člověk a jeho životní prostředí, podmínky života 

na Zemi, zdravá výživa  

Vlastivěda – náš životní styl a život národů Evropy  

Výtvarná výchova – estetický vzhled výrobku, dekorativní práce, dotváření papírových 

výrobků výtvarnými technikami  

  

V předmětu Pracovní činnosti se prolínají průřezová témata: 

1. Osobnostní a sociální výchova - OSV  

a) Osobnostní rozvoj  

- práce ve dvojicích a ve skupinách, spolupráce a rozplánování jednotlivých postupů práce –  

(1. až 5. třída)  

b) Sociální rozvoj  

- respektování práce ostatních a vzájemná pomoc – (1. až 5. třída)  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech -   

a) Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice národů Evropy – (4. a 5. třída)  

5. Environmentální výchova   

- Vztah člověka k prostředí - pracovní aktivity ve prospěch životního prostředí  

Ročník: 1.  

  

Očekávané výstupy z  RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-3-1-02 Pracuje podle  

slovního návodu a předlohy  

  

- osvojuje si základní návyky při 

práci s drobným materiálem - 

seznamuje se a dodržuje 

hygienické a bezpečnostní  

Práce s drobným materiálem  

- drobný materiál   

- hygienické a bezpečnostní  

návyky  

 návyky při práci  

- určuje vlastnosti 
přírodního materiálu (tvar, 
barva, povrch, tvrdost)  
- poznává vlastnosti 
modelovací hmoty (tvrdost, 
soudržnost, tvárnost)  
-používá vhodné nástroje a 
pomůcky při práci s papírem a 
kartonem (nůžky, tužka,  
pravítko, lepidlo)  

  

- slovní návod a 
předloha - jednoduché 
pracovní operace a postupy  
- organizace práce  
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Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
Přírodniny, modelovací hmota, 

papír a karton  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-3-2-01 Zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při práci  
se stavebnicemi  

  

- provádí jednoduchou 
montáž i demontáž svých 
výrobků - dovede sestavovat 
stavebnicové prvky z 
jednoduchých stavebnic podle 
předlohy nebo podle představy  
- používá a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti 

při práci - vytváří si kladný 

vztah k práci své i ostatních  

Konstrukční činnosti - 
stavebnice- plošné, prostorové 
stavebnice, sestavování modelů 
podle předlohy nebo představy, 
jednoduchá montáž a 
demontáž  
- návod a předloha - 
práce s návodem, předlohou  
- hygiena a bezpečnost – 
zásady hygieny a bezpečnosti 
při práci, kladný vztah k práci  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-3-3-01 Provádí pozorování 
přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování  

  

- pěstuje rostliny ze 
semen v místnosti, pozoruje 
klíčení  
rostlin  

- otírá listy, zalévá  

Pěstitelské práce - základní 
podmínky pro pěstování 
rostlin – pozorování během 
roku  
- semena - pěstování rostlin ze 

semen v místnosti, setí, klíčení  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
pokojové rostliny - otírání listů, zalévání  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Chová se vhodně při stolování.  - zvládá sebe obsluhu ve školní 

jídelně a jí příborem  

Příprava pokrmů  

- stolování - pravidla správného 

stolování  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – osobnostní rozvoj- spolupráce a rozplánování 

jednotlivých postupů práce  

Přesahy, komentář  

  

  

  

Ročník: 2.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-3-1-01 Vytváří 
jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i  
netradičních materiálů  

 

- pracuje podle slovního 
návodu a předlohy  
osvojuje si základní návyky při 

práci s drobným materiálem 

Práce s drobným materiálem  

- drobný materiál   

- hygienické a 
bezpečnostní návyky  
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 - seznamuje se a dodržuje 
hygienické a bezpečnostní 
návyky při práci  
- poznává vlastnosti 
různých materiálů svými smysly 
a svou tvorbou  
- určuje vlastnosti 
přírodního materiálu (tvar, 
barva, povrch, tvrdost)  
- provádí hnětení, válení, 
stlačování, přidávání, ubírání, 
ohýbání modelovací hmoty  
- překládá, skládá, stříhá, 
trhá, vystřihuje, lepí a mačká 
papír  
-stříhá a lepí textilní látku  

- slovní návod a předloha -
jednoduché pracovní operace a 
postupy  
-organizace práce  

Průřezové téma  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA -  Vztah člověka k prostředí - pracovní aktivity ve 

prospěch životního prostředí  

Přesahy, komentář  
papír a karton, přírodniny, modelovací 

hmota, textil  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-3-2-01 Zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při práci  
se stavebnicemi  

  

- provádí jednoduchou 
montáž i demontáž svých 
výrobků - dovede sestavovat 
stavebnicové prvky z 
jednoduchých stavebnic podle 
předlohy nebo podle představy  
- seznámí se s návodem 
a předlohami stavebnice, s 
jejími jednotlivými částmi a 
možnostmi užití   
- používá a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti 

při práci - vytváří si kladný 

vztah k práci své i ostatních  

Konstrukční činnosti - 
stavebnice- plošné, prostorové 
stavebnice, sestavování modelů 
podle předlohy nebo představy, 
jednoduchá montáž a 
demontáž  
- návod a předloha - 
práce s návodem, předlohou  
- hygiena a bezpečnost – 

zásady hygieny a bezpečnosti 

při práci, kladný vztah k práci  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-3-3-02 Pečuje o nenáročné 
rostliny  
ČSP-3-3-01 Provádí pozorování 
přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování  

  

- aplikuje základy péče o 
nenáročné pokojové rostliny - 
pěstování pokojových rostlin,  
otírání listů, zalévání, kypření 
půdy  
-otírá listy, zalévá, kypří hlínu  

  

Pěstitelské práce - základní 
podmínky pro pěstování 
rostlin – pozorování během 
roku  
- semena - pěstování rostlin ze 
semen v místnosti, setí, klíčení  
-pokojové rostliny  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  
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ENV -b)Základní podmínky života  

      péče o nenáročné rostliny   
  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP -3-4-02 Chová se vhodně  

při stolování  

  

ČSP-3-4-01 Připraví tabuli pro 
jednoduché stolování  

  

- zvládá sebe obsluhu ve školní 

jídelně a jí příborem  

Příprava pokrmů  

- stolování - pravidla správného 

stolování, jednoduchá úprava 

stolu  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – osobnostní rozvoj- spolupráce a rozplánování 

jednotlivých postupů práce  

Přesahy, komentář  

  

Ročník: 3.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-3-1-01 Vytváří 
jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i  
netradičních materiálů  

  

-pracuje podle slovního návodu 
a předlohy  
- osvojuje si základní 
návyky při práci s drobným 
materiálem - dodržuje 
hygienické a bezpečnostní 
návyky při  
práci  

- dovede propichovat, 
navlékat, svazovat, spojovat, 
slepovat a třídit přírodní 
materiál  
-poznává vlastnosti modelovací 
hmoty (tvrdost, soudržnost, 
tvárnost)  
-vystřihuje jednoduché 
symetrické tvary z přeloženého 
papíru a obkresluje podle 
šablony  
- odměřuje a navléká nit 

do jehly, udělá uzlík  

Práce s drobným materiálem  

- drobný materiál  

- hygienické a 
bezpečnostní návyky  
 -slovní návod a předloha - 
jednoduché pracovní operace 
a postupy  
 -organizace práce  

 -vlastnosti různých materiálů  

  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
Přírodniny, modelovací hmota, papír a 

karton, textil  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČSP-3-2-01 Zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při práci  
se stavebnicemi  

  

-provádí jednoduchou montáž i 
demontáž svých výrobků - 
dovede sestavovat 
stavebnicové prvky z 
jednoduchých stavebnic podle 
předlohy nebo podle představy  
- používá a dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti při práci - 

vytváří si kladný vztah k práci 

své i ostatních  

Konstrukční činnosti - 
stavebnice- plošné, 
prostorové stavebnice     
-sestavování modelů  
podle předlohy nebo představy  

-jednoduchá montáž a  

demontáž  

- návod a předloha - 
práce s návodem, předlohou  
- hygiena a bezpečnost – 
zásady hygieny a bezpečnosti 
při práci, kladný vztah k práci  

  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – sociální rozvoj - respektování práce ostatních a 

vzájemná pomoc  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-3-3-01 Provádí pozorování 
přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování  

  

ČSP-3-3-02 Pečuje o nenáročné 
rostliny  

  

-umí zasít semena, pěstuje 
rostliny ze semen v místnosti, 
pozoruje klíčení   
- rozezná nejznámější 
semena plodů   
- aplikuje základy péče o 
nenáročné pokojové rostliny  
-otírá listy, zalévá, kypří hlínu  

  

Pěstitelské práce - základní 
podmínky pro pěstování 
rostlin – pozorování během 
roku  
- semena - pěstování rostlin ze 
semen v místnosti, setí, klíčení  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
pokojové rostliny  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-3-4-02 Chová se vhodně  

při stolování  

  

-aplikuje základy správného 

stolování a chová se vhodně při 

jídle u stolu  

Příprava pokrmů  

- stolování - pravidla správného 

stolování, jednoduchá úprava 

stolu  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – osobnostní rozvoj- spolupráce a rozplánování 

jednotlivých postupů práce  

Přesahy, komentář  

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami;  

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů  

ČSP-3-1-02p pracuje podle slovního návodu a předlohy  

ČSP-3-2-01p zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi  

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky  

ČSP-3-3-02p pečuje o nenáročné rostliny  

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování   

ČSP-3-4-02p chová se vhodně při stolování  
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Ročník: 4.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-5-1-01 Vytváří 
přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na 
základě své představivosti 
různé výrobky z daného 
materiálu  

  

ČSP-5-1-03 Volí vhodné 
pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému 
materiálu  

  

ČSP-5-1-04 Udržuje pořádek na  

- vytváří si návyky organizace a  

plánování práce  

  

Práce s drobným materiálem - 

jednoduché pracovní operace 

a postupy - organizace práce, 

vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní podle druhu 

materiálu  

 

pracovním místě, dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc  
při úrazu  

  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - lepí, navléká, lisuje a aranžuje 

přírodní materiál  

Přírodniny  

  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - pracuje s plastelínou - 
používá vhodné pracovní 
nástroje a pomůcky (podložka, 
nůžky)  

  

Modelovací hmota  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 - vytváří jednoduché 
kartonážní práce, skládanky a 
vystřihovánky  
 

Papír a karton  

- jednoduché kartonážní práce, 

skládanky a vystřihovánky 
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  - rozlišuje a pojmenuje druhy 
papíru v běžné praxi (novinový, 
balicí, kancelářský, kreslící, 
karton)  
- používá vhodné nástroje 
a pomůcky při práci s papírem a 
kartonem  
- překládá, skládá, stříhá, 

trhá, vystřihuje, lepí, slepuje  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-5-1-01 Vytváří 
přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na 
základě své představivosti 
různé výrobky z daného 
materiálu  

  

  Textil  

- návrh oblečení (lepení kousků 

textilu)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-5-1-02 Využívá při 
tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky  
lidových tradic  

  

- poznává lidové zvyky, tradice - 

užívá některé techniky z 

lidových řemesel  

Lidové zvyky, tradice, řemesla - 

činnost s prvky lidových tradic, 

techniky z lidových řemesel  

 

Průřezové téma  
3. VYCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět 

nás zajímá - zvyky a tradice národů Evropy  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

 

ČSP-5-2-01 Provádí při práci se 
stavebnicemi jednoduchou  
montáž a demontáž   

 

 
 
- vytváří vlastní plošné i 
prostorové kompozice ze 
stavebnicových prvků  
 

Konstrukční činnosti  

různé typy stavebnic- plošné, 

prostorové, konstrukční 

stavebnice, montáž a demontáž 
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ČSP-5-2-02 Pracuje podle 
slovního návodu, předlohy,   
jednoduchého náčrtu  

  

ČSP-5-2-03 Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu  

  

- sestavuje  jednoduché modely 
z konstrukčních stavebnic se 
spojovacími prvky a díly - 
seznámí se s návodem a 
předlohou stavebnice, s jejími 
jednotlivými částmi a  
možnostmi užití (SEVA, LEGO,  

MERKUR  aj.)  

  

- využívá vlastní fantazii  

- návod, předloha 
 - práce s návodem, 
předlohou, jednoduchým 
náčrtem  
- hygiena a bezpečnost 

– zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, první 

pomoc při úrazu  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-5-3-01 Provádí jednoduché 
pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské 
pokusy a  
pozorování  

  

ČSP -5-3-03 Volí podle druhu 
pěstitelských činností správné  
pomůcky, nástroje a náčiní  

  

  

  

  

  

  

ČSP-5-3-02 Ošetřuje a pěstuje 
podle daných zásad pokojové i  
jiné rostliny  

  

  

  

ČSP-5-3-04 Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu  

  

  

- využívá (květináč, 
truhlík, konev, sázecí kolík, 
hrábě, motyčka, lopatka, 
zahradnické nůžky)  
- stanoví rozdíl mezi 
setím a sázením  
- pozná semena 
některých plodin (hrách, fazole, 
ředkvička, mrkve)  
- pěstuje některé rostliny 
ze semen v místnosti nebo na  
školním pozemku  

  

- pozoruje doma nebo 
školním koutku přírody  
- zdůvodní léčivé účinky 
rostlin pro zdraví člověka  

  

  

- zalévá, kypří, rosí, hnojí  

  

- vede samostatně 
pěstitelské pokusy a pozorování  

  

  

- pozná rostliny jako 

drogy - seznámí se s možností 

alergické reakce na určité druhy 

rostlin (pylová alergie, kvetoucí 

trávy a strom)  

Pěstitelské práce - 
základní podmínky pro 
pěstování rostlin  
- pěstitelské činnosti, 
množení rostlin odnožemi a 
řízkováním, druhy půdy, půda a 
její zpracování, rytí, uhrabování, 
okopávání, přesazování a 
jednocení, pomůcky, nástroje a 
náčiní,  
výživa rostlin, setí 
a sázení  
- pěstování rostlin ze 
semen v místnosti, na zahradě  
- pokojové rostliny - 
pěstování pokojových rostlin  
- rostliny jedovaté – 
jedovaté rostliny a rostliny jako 
drogy, alergie  
a alergické reakce  

- hygiena a bezpečnost – zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, 

první pomoc při úrazu  
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 - pozná některé jedovaté 
rostliny (pokojové i volně 
rostoucí)  

  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-5-4-03 Dodržuje pravidla 
správného stolování a  
společenského chování   

  

  

  

ČSP-5-4-01 Orientuje se v  

základním vybavení kuchyně  

  

  

  

  

ČSP-5-4-02 Připraví  

samostatně jednoduchý pokrm  

  

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a 
čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc i při úrazu v 
kuchyni   

  

- připraví tabuli pro 
jednoduché stolování, ale i 
slavnostní stolování (úprava 
stolu pro oslavu narozenin, 
Vánoc)  
- využívá zdobné prvky  

(ubrousky, jmenovky, květiny)  

  

- obsluhuje bezpečně 
elektrické a plynové spotřebiče - 
seznámí se s kuchyňskými 
spotřebiči a jejich významem 
pro použití v kuchyni - ukáže si 
historický pokrok  
technického vybavení v kuchyni  

  

- vybere a nakoupí pro 
přípravu pokrmu potřebné 
suroviny - skladuje správně 
potraviny  
- vysvětlí zásady správné 

výživy  

  

  

- udržuje pořádek a 

čistotu pracovních ploch a 

nádobí - zachází bezpečně se 

základními čistícími prostředky  

Příprava pokrmů  

- úprava stolu - 
jednoduchá úprava stolu, 
zdobné prvky - stolování - 
pravidla správného stolování a 
společenského chování  
 
 
 
 
 
 
 
 
- technika v kuchyni – 
základní vybavení kuchyně, 
obsluha elektrických a 
plynových spotřebičů  
- potraviny 
 - výběr, nákup a skladování 
potravin, příprava  
pokrmů, zásady správné 

výživy  

- pořádek a čistota 

 – mytí nádobí, čistící 

prostředky  

- hygiena a bezpečnost práce  

- zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, první 

pomoc při úrazu  

 

 

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – osobnostní rozvoj- spolupráce a rozplánování 

jednotlivých postupů práce  

 

Přesahy, komentář  

  

  

 

 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

358  

  

 

Ročník: 5.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-5-1-03  Volí vhodné 
pracovní pomůcky, nástroje 
a náčiní vzhledem k 
použitému materiálu  

  

ČSP-5-1-04 Udržuje pořádek na 
pracovním místě, dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytuje první pomoc  
při úrazu  

  

  Práce s drobným materiálem - 
jednoduché pracovní operace 
a postupy - organizace práce, 
vhodné pracovní pomůcky, 
nástroje a náčiní podle druhu 
materiálu  
- bezpečnost práce  

 

ČSP-5-1- 01 Vytváří různými 
pracovními operacemi a 
postupy na základě své 
představivosti různé výrobky z  
daného materiálu  

  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - lepí, navléká, lisuje a aranžuje 

přírodní materiál  

Přírodniny  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - pracuje s plastelínou nebo 

jinou modelovací hmotou - 

používá vhodné pracovní 

nástroje a pomůcky  

Modelovací hmota  

- modelovací hmoty a jejich 

zpracování  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-5-1-01 Vytváří 
přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na 
základě své představivosti 
různé výrobky z daného 
materiálu  

  

- vytváří jednoduché 
kartonážní práce, skládanky a 
vystřihovánky  
- používá vhodné nástroje 
a pomůcky při práci s papírem a 
kartonem  
- překládá, skládá, stříhá, 

trhá, vystřihuje, lepí, slepuje a 

odměřuje papír  

Papír a karton  

- jednoduché kartonážní práce, 

skládanky a vystřihovánky  
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Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - stříhá textilní látku - 
přišívá dvoudírkový a 
čtyřdírkový knoflík - 
užívá vhodné nástroje a  
pomůcky  

Textil  

- přišívání dvou a 
čtyřdírkových knoflíků  
- lepení kousků textilu  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-5-1-02 Využívá při 
tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových  
tradic  

 

- poznává lidové zvyky, tradice - 

užívá některé techniky z 

lidových řemesel (př. barvení 

kraslic, návrh modrotiskového 

vzoru)  

Lidové zvyky, tradice, řemesla - 

činnost s prvky lidových tradic, 

techniky z lidových řemesel  

Průřezové téma  
3. VYCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět 

nás zajímá - zvyky a tradice národů Evropy  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-5-2-01 Provádí při práci se  - vytváří vlastní plošné i  Konstrukční činnosti  

 

stavebnicemi jednoduchou  

montáž a demontáž   

  

  

  

  

  

  

  

  

ČSP-5-2-02 Pracuje podle 
slovního návodu, předlohy  
nebo jednoduchého náčrtu  

  

ČSP-5-2-03 Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při  
úrazu   

  

prostorové kompozice ze 
stavebnicových prvků  
- sestavuje  jednoduché 
modely z konstrukčních 
stavebnic se spojovacími prvky 
a díly - seznámí se s návodem 
a předlohou stavebnice, s 
jejími jednotlivými částmi a  
možnostmi užití (SEVA, LEGO,  

MERKUR aj.)  

  

  

- využívá vlastní fantazii  

  

  

- dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce 
při organizaci, plánování a 
vlastní pracovní  
činnosti  

  

- různé typy stavebnic- 
plošné, prostorové, konstrukční 
stavebnice, montáž a demontáž  
- sestavování modelů  

- návod, předloha - práce 
s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem  
- hygiena a bezpečnost – 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, první pomoc při úrazu  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – sociální rozvoj - respektování práce ostatních a 

vzájemná pomoc  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČSP-5-3-01 Provádí jednoduché 
pěstitelské činnosti, vede 
samostatně pěstitelské pokusy 
a pozorování  

  

ČSP-5-3-03 Volí podle druhu 
pěstitelských činností správné  
pomůcky, nástroje a náčiní  

  

  

ČSP-5-3-02 Ošetřuje a pěstuje 
podle daných zásad pokojové i  
jiné rostliny  

  

ČSP-5-3-04 Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu  

  

- pěstuje některé rostliny 
ze semen v místnosti nebo na  
školním pozemku  

  

  

  

- pozoruje doma nebo 
školním koutku přírody  
- zdůvodní léčivé účinky 
rostlin pro zdraví člověka  

  

- zalévá, kypří, rosí, hnojí  

Pěstitelské práce - základní 
podmínky pro pěstování 
rostlin – pěstitelské činnosti  
- pěstování rostlin ze 
semen v místnosti, na zahradě  
- pěstování pokojových 

rostlin - hygiena a bezpečnost – 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, první pomoc při úrazu  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-5-4-03 Dodržuje pravidla 
správného stolování a  
společenského chování  

  

- připraví tabuli pro jednoduché 

stolování, ale i slavnostní 

stolování (úprava stolu pro 

oslavu narozenin, Vánoc)  

Příprava pokrmů  

- úprava stolu - jednoduchá 

úprava stolu, zdobné prvky - 

stolování - pravidla správného  

ČSP-5-4-01 Orientuje se v  

základním vybavení kuchyně  

  

ČSP-5-4-02 Připraví  

samostatně jednoduchý pokrm  

  

ČSP-5-4-04 Udržuje pořádek a 
čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu v 
kuchyni  

  

- využívá zdobné prvky  

(ubrousky, jmenovky)  

  

- obsluhuje bezpečně 

elektrické a plynové spotřebiče 

- seznámí se s kuchyňskými 

spotřebiči a jejich významem 

pro použití v kuchyni - ukáže si 

historický pokrok technického 

vybavení v kuchyni  

stolování a společenského 
chování  
- technika v kuchyni – 
základní vybavení kuchyně, 
obsluha elektrických a 
plynových spotřebičů  
- potraviny - výběr, nákup 
a skladování potravin, příprava  
pokrmů,  

zásady správné výživy - 
pořádek a čistota – mytí 
nádobí, čistící prostředky - 
hygiena a bezpečnost práce - 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce,  
první pomoc při úrazu  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – osobnostní rozvoj- spolupráce a rozplánování 

jednotlivých postupů práce  

Přesahy, komentář  

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu  
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ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii  

ČSP-5-1-03p volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu  

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při drobném poranění  

ČSP-5-2-01p provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž  

ČSP-5-2-02p pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu  

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při drobném úrazu  

- zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek  

ČSP-5-3-01p zná základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin  

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská 

pozorování   

ČSP-5-3-03p volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní  

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na 

zahradě  

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně   

ČSP-5-4-02p připraví samostatně jednoduchý pokrm  

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování  

ČSP-5-4-04p udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni          -   uplatňuje zásady správné výživy  

  

5.8.2. Příprava pokrmů  

  

Předmět je realizován v 7. ročníku jako povinný předmět.  

  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  -   1+1  -   -   

  

Charakteristika předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:  

Tematický okruh Příprava pokrmů je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, 

je zaměřen na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků a je také založen na tvůrčí 

spoluúčasti žáků. Je realizován v plném rozsahu v 7 roč., jako povinný předmět pro chlapce i 

dívky. Časová dotace jsou dvě hodiny týdně (z toho 1 disponibilní hodina). Materiálně – 

technické vybavení školy umožňuje využívat tato pracoviště – cvičnou kuchyň, interaktivní 

tabuli, dataprojektor a PC, video a DVD přehrávače, učebnu ICT a internet. Součástí realizace 

výuky mohou být besedy, exkurze zaměřené na přípravu pokrmů.  

  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti směřuje k:  

- získávání základních pracovních dovedností a návyků, spojených s činnostmi v domácnosti  

- osvojování správné volby a postupu práce, k organizaci a plánování práce  

- uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

-pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce  

(práce v týmu, dílčí úkoly)  
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-používání vhodných kuchyňských spotřebičů, nářadí a pomůcek při práci v kuchyni (školní 

kuchyňka)  

- vytrvalosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při 

pracovní činnosti, k potřebné sebedůvěře  

- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je spojena s pracovní činností 

člověka (využití kuchyňských spotřebičů)  

-objektivnímu poznávání okolního světa (cizokrajné kuchyně, krajová jídla)  

- novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí - 

osvojení poznatků a dovedností významných pro možnost volby vlastního profesního 

zaměření  

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

-frontální výuka (demonstrační pomůcky, obrazový materiál)  

-skupinová práce (s využitím odborné literatury, časopisů, internetu)  

-rozdělení rolí v týmu (na přípravě pokrmu se podílí celý tým, nezbytnost vzájemné 

spolupráce a komunikace)  

- řešení některých školních projektů  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel  

- zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů  

- vede žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- předkládá žákům náměty, při kterých se budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno 

správní řešení  

Kompetence komunikativní 

 Učitel  

- vede žáky k technologickému postupu při práci a používání správného technického 

názvosloví  

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují  

- vede žáky, aby na sebe brali ohledy  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- podle potřeby pomáhá žákům  

- každému žákovi umožňuje zažít úspěch, dodává žáků sebedůvěru  

Kompetence občanské 

 Učitel  

-vede žáky k dodržování pravidel slušného chování, respektování pravidel bezpečnosti při 

práci  

Kompetence pracovní  

Učitel vede žáky:  

- ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů  
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- k hodnocení vlastního pokroku při práci v hodině  

- k dodržování technologických postupů a pravidel směřuje činnosti ke stanovenému cíli  

 Kompetence digitální  

Učitel 

-  motivuje žáky k využívání digitálních technologií k učení, osobnostnámu rozvoji  

- k využívání videonávodů  

 

Předmět Příprava pokrmů souvisí s jinými předměty- např. s matematikou (počítání množství 

surovin, dopočítávání hmotnosti ingrediencí), s fyzikou (odečty objemů a hmotností), se 

zeměpisem ( tradice a stravování v Evropě a ve světě, cizokrajná koření a plodiny).  

V předmětu Příprava pokrmů se prolínají průřezová témata:  

1. Osobnostní a sociální výchova  a/ Osobnostní rozvoj - 5. Kreativita - tvořivost a nápady při 

přípravě pokrmů ("dotahovat" nápad do reality - úprava pokrmů, dochucování pokrmů, různé 

přílohy)  

4. Kooperace a kompetice - ( společná komunikace při řešení problémů a organizování práce 

skupiny, zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, podporování aktivity a 

spolupráce)  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

a/ Evropa a svět nás zajímá  

- mezinárodní kuchyně - tradiční pokrmy evropské a světové kuchyně (koření, sýry, ovoce, 

zelenina, způsob stolování, úprava pokrmů, cizokrajné vlivy v české kuchyni)  

5. Environmentální výchova  d/ Vztah člověka k prostředí - náš životní styl (ekologické čistící 

prostředky, problém odpadů - třídění odpadů, bio potraviny) 6. Mediální výchova   

b/ interpretace mediálních sdělení a reality – schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít 

podněty (recepty, náměty k vaření, vliv reklamy) které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, 

televize, internet.  

  

Učební osnovy  

  

Ročník: 7.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-9-5-01 Používá základní 
kuchyňský inventář a bezpečně  
obsluhuje základní spotřebiče  

  

Dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce  

  

- seznámí se s vybavením 
pracoviště  
- seznámí se s návody k 
obsluze základních spotřebičů  
-dodržuje pořádek na pracovišti  

Kuchyně  

- základní vybavení  

- udržování pořádku a čistoty  

- bezpečnost a hygiena provozu  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

 

5.ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA- Vztah člověka k prostředí (ekologické čistící prostředky)   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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ČSP-9-5-04 Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při 
úrazech v kuchyni  

  

  

- ošetří drobná poranění  

- přivolá pomoc  

První pomoc při úrazech v 
kuchyni  
-řezné rány, popálení, opaření, 

otrávení, přivolání lékařské 

služby  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

ČSP-9-5-02 Připraví jednoduché 
pokrmy v souladu  
se zásadami zdravé výživy  

  

  

- používá základní znalosti o 
zdravé výživě člověka k výběru, 
skladování a úpravě potravin  
-sestaví jídelníček  

Potraviny  

-výběr, nákup, skladování  

- skupiny potravin  

-sestavování jídelníčku  

Průřezové téma  
6.MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (vliv reklamy)  
5.ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA- Vztah člověka k prostředí (bio výrobky, třídění odpadu)  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

ČSP-9-5-02  Připraví 
jednoduché pokrmy v souladu  
se zásadami zdravé výživy  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-vybere jednoduché činnosti při  

přípravě pokrmů -
pracuje podle návodu  
- dodržuje postup při přípravě 
pokrmu  
-zdůvodní použití vhodných 
pomůcek a náčiní  
-použije profesní informace -

orientuje se v základních 

činnostech přípravy pokrmů -

používá správnou odpovídající 

technologii  

Příprava pokrmů  

-úprava pokrmů za studena - 
základní způsoby tepelné 
úpravy  
- základní postupy při přípravě 

pokrmů a nápojů  

Průřezové téma  
6.MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  – využívá podněty 
(recepty,náměty k vaření, vliv reklamy), které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, televize, 
internet  
3.VÝCHOVA K MYŠLENÍ V GLOBÁLNÍCH A EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH - a/ Evropa a svět 
nás zajímá- mezinárodní kuchyně - tradiční pokrmy evropské a světové kuchyně (koření, 
sýry, ovoce, zelenina, způsob stolování, úprava pokrmů, cizokrajné vlivy v české kuchyni) 
1.OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA -  Kreativita - tvořivost a nápady při přípravě pokrmů  
("dotahovat" nápad do reality - úprava pokrmů, dochucování pokrmů, různé přílohy) - 

Kooperace a kompetice - (organizování práce skupiny, zásady slušnosti, tolerance a 

odpovědné jednání)  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

ČSP-9-5-03 Dodržuje základní  

principy stolování, 

společenského chování a  

  

- dodržuje kulturu stolování  

- při stolování se chová vhodně  

Úprava stolu a stolování  

- jednoduché prostírání  - 

slavnostní stolování (Vánoce, 

oslavy v rodině,…)  
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obsluhy u stolu ve společnosti  

  

 - úprava stolu  

-chování u stolu  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

ČSP-9-2-01p používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče  

ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy  

ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu   

ČSP-9-5-04p  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v 

kuchyni  

 

5.8.3. Svět práce  

Předmět je realizován v 8. a 9. ročníku.  

  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  -  -  1  1  

  

  

Charakteristika předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  

Tematický okruh se zaměřuje na dovednosti a návyky k uplatnění člověka v dalším 

životě a ve společnosti. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit samostatně i ve skupinách, 

postupně získávají důležité informace pro odpovědné rozhodování k profesní orientaci.  

Tematický okruh Svět práce je vyučován v 8. a 9. ročníku jako povinný předmět v 

rozsahu 1 hodiny týdně.   

Materiálně – technické vybavení školy umožňuje využívat tato pracoviště – třídy, 

interaktivní tabuli, dataprojektor a PC, video a DVD přehrávače, učebnu ICT a internet.  

Součástí výuky jsou exkurze a besedy.  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti směřuje k:  

- objektivnímu poznávání okolního světa   

- rozvoji finanční gramotnosti   

- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti seberealizace   

- orientaci v různých oborech lidské činnosti, osvojení potřebných poznatků a dovedností 

významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další 

životní a profesní orientaci.  

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem - skupinová práce (s 

využitím odborné literatury, časopisů, internetu)  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  
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Kompetence k učení  

Učitel:  

-zadává úkoly, které vyžadují využití teoretických poznatků a vyhledávání informací  

-vyžaduje od žáků vhodné rozvržení vlastní práce  

-umožňuje žákům pozorovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel:  

-vede žáky k využívání praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti  

-vytváří pro žáky praktické problémové úlohy a situace  

-umožňuje žákům volit vlastní pořadí vypracovávání úkolů  

Kompetence komunikativní  

Učitel:  

-vyžaduje od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací  

-požaduje prezentace, obhajoby a naslouchání názorů druhých  

-umožňuje komunikaci při besedách, exkurzích  

Kompetence sociální a personální  

Učitel:  

- vyžaduje od žáků rozdělení rolí ve skupině, převzetí zodpovědnosti za plnění úkolu 

- realizuje ve výuce konkrétní příklady z každodenního života  

Kompetence občanská  

Učitel:  

-vede žáky k hodnocení výsledků vlastní práce i práce druhých  

-organizuje se žáky některé školní akce a vystoupení pro veřejnost  

Kompetence pracovní 

 Učitel:  

-vyžaduje od žáků zhodnocení vlastní práce i práce druhých 

 -vyžaduje od žáků návrhy na zlepšení výsledků práce  

Kompetence digitální 

Učitel: 

- vede žáky k využívání digitálních technologií a digitálních zdrojů k 

učení a osobnostnímu rozvoji 

 

 

Předmětem prolínají tato průřezová témata a tematické okruhy:  

1. Osobnostní a sociální výchova -   

- přispívá ke vzájemné spolupráci a komunikaci, napomáhá k získání základních sociálních 

dovedností pro řešení složitých životních situací.  

6. Mediální výchova -   

- využívání médií jako zdroje informací  

  

Učební osnovy  
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Ročník: 8.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VO-9-3-01 Rozlišuje a 
porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního 
vlastnictví, a způsoby jejich  
ochrany, uvede příklady  

  

  

  

- uvede příklady vlastnictví a 
objasní zásady jeho ochrany  
včetně ochrany duševního 

vlastnictví   

Člověk, stát a hospodářství 
majetek, vlastnictví – formy 
vlastnictví, hmotné a duševní  
vlastnictví, jejich ochrana  

  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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,  

- uvede příklady příjmů a 
výdajů  domácnosti   
- na příkladech vysvětlí 
rozdíl mezi vyrovnaným, 
schodkovým  
a přebytkovým rozpočtem   

  

Člověk, stát a hospodářství  

  

peníze - funkce a podoby peněz, 

formy placení,  hospodaření – 

rozpočet domácnosti  

 

objasní princip vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti 
VO-9-3-02p stručně popíše 
sociální, právní a ekonomické 
otázky rodinného života a 
rozlišuje postavení a role 
rodinných příslušníků  
VO-9-3-02p sestaví jednoduchý 
rozpočet domácnosti, uvede 
hlavní příjmy a výdaje, rozliší 
pravidelné a jednorázové příjmy 
a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v 
hospodaření domácnosti 

  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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VO-9-3-03 Na příkladech ukáže 

vhodné využití různých 

nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, 

uvede příklady použití debetní 

a kreditní platební karty, 

vysvětlí jejich omezení  

 

VO-9-3-03p  ukáže na 

příkladech vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního 

a bezhotovostního placení, 

vysvětlí, k čemu slouží bankovní 

účet  

- vysvětlí, k čemu slouží 
bankovní účet   
- uvede příklady různých 

způsobů hotovostního placení  - 

uvede příklady různých způsobů 

bezhotovostního placení  

Člověk, stát a hospodářství  

  

bezhotovostní placení, formy 
platebních karet, jejich  
používání  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VO-9-3-04 Vysvětlí, jakou 
funkci plní banky a jaké služby  
nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede 
nejčastější druhy pojištění a 
navrhne, kdy je využít  

 
VO-9-3-04p uvede příklady  

služeb, které banky nabízejí  

- na příkladu vysvětlí rozdíl mezi  

úrokem placeným a přijatým  

  

Člověk, stát a hospodářství  

  

banky a jejich služby – aktivní a 

pasivní operace, úročení, 

pojištění, produkty finančního 

trhu pro investování a pro 

získávání prostředků  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

VO-9-3-05 Uvede a porovná 
nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky 
a způsoby krytí  
deficitu  

  

  

  

  

Člověk, stát a hospodářství 
úspory, investice, úvěry,  
splátkový prodej, leasing  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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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 příkladu vysvětlí, jak 

nabídka a poptávka ovlivňuje 

cenu  

Člověk, stát a hospodářství 
tvorba cen zboží, vliv DPH na 
cenu zboží, inflace, prodejní 
akce, slevy   

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VO-9-3-07 Rozlišuje, ze kterých 
zdrojů pocházejí příjmy státu a 
do kterých oblastí stát směřuje 
své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků ze státního 
rozpočtu   
VO-9-3-07p uvědomuje si 
význam sociální péče o  
potřebné občany  

  

  Člověk, stát a hospodářství  

  

hospodaření – rozpočet státu,  

typy rozpočtu a jejich 
odlišnosti, význam daní principy 
tržního hospodářství – nabídky, 
poptávka, trh, tvorba cen, 
inflace, podstata fungování 
trhu, nejčastější právní formy  
podnikání  

  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-9-8-03 Využije profesní 

informace a poradenské služby 

pro výběr vhodného vzdělání a 

povolání  

-orientuje s poradenských 

službách PPP  

Poradenské služby  

-informační základna pro volbu 
povolán  
- práce s profesními  

   informacemi – využívání  

poradenských služeb  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

ČSP-9-8-02 Posoudí své 
možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a  
profesní přípravy  

  

-rozlišuje osobní zájmy, určuje 

svůj zdravotní a tělesný stav v 

souvislosti s rozhodováním o 

své osobě  

Volba profesní orientace - 

sebepoznávání – osobní zájmy 

a cíle, tělesný a zdravotní stav, 

osobní vlastnosti a schopnosti, 

sebehodnocení, druhy 

středních škol  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

ČSP-9-8-03 Využije profesní 
informace pro výběr vhodného  
vzdělávání   

  

  Trh práce  

-znaky a požadavky povolání, 

druhy pracovišť, pracovní 

prostředky, pracovní objekty, 

charakter a druhy pracovních 

činností, požadavky kvalifikační, 

zdravotní a osobnostní, rovnost 

příležitostí na trhu práce  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

Ročník: 9  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

ČSP-9-8-03 Využije profesní 
informace a poradenské služby 
pro výběr vhodného  
vzdělávání   

  

  Poradenské služby - 

práce s profesními 

informacemi – využívání 

poradenských služeb  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – komunikace, mezilidské vztahy, poznávání lidí  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

ČSP-9-8-03 Využije profesní 
informace a poradenské služby 
pro výběr vhodného  
vzdělávání   

  

  Trh práce znaky a 
požadavky povolání, druhy 
pracovišť, pracovní 
prostředky,  
pracovní objekty, charakter a 
druhy pracovních činností, 
požadavky  
kvalifikační, zdravotní a 
osobnostní, rovnost příležitostí 
na trhu práce  
-charakter a druhy pracovních 

činností, požadavky kvalifikační, 

zdravotní a osobnostní, rovnost 

příležitostí na trhu práce  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

ČSP-9-8-01 Orientuje se v 
pracovních činnostech  
vybraných profesí  

  

  Možnosti vzdělání  

- střední školy  

- náplň učebních a studijních  

oborů  
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Průřezové téma  
6. Mediální výchova - využívání médií jako zdroje informací  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

ČSP-9-8-02 Posoudí své 

možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy  

  Přijímací řízení  

-přihlášky na střední školy, 
přijímací řízení, možnosti při  
neúspěchu při přijímacím řízení  

  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

seberegulace a sebeorganizace, sebepoznání a sebepojetí  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

ČSP-9-8-04 Prokáže v 
modelových situacích 
schopnost prezentace své  
osoby při vstupu na trh práce  

  

  

  

  

  

  

- poznává druhy podnikání  

Zaměstnání  

- pracovní příležitosti v 
obci a okolí  
Podnikání  

- druhy podnikání (např. 

živnostenský list)  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

ČSP-9-8-01p zná pracovní činnosti vybraných profesí a má přehled o učebních oborech a středních 

školách  

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k 

potřebám běžného života  

ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání  

ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání  

- byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů  

- byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání  

  

5.9.   Člověk a zdraví  

Charakteristika oblasti  

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k pochopení hodnoty zdraví, smyslu 

zdravotní prevence. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných 

i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které 

vedou k zachování či posílení zdraví, odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Při 

realizaci této vzdělávací oblasti se klade důraz na praktické dovednosti.  

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků 

ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova.  Nabídku vzdělávací oblasti 

rozšiřuje nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova.  

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně. Žáci si 

osvojují zásady zdravého životního stylu a k osvojování chování při rizikových situacích.  
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Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a 

zájmů. Tělesná výchova je zaměřena na rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání.  

  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k:  

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody  

- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života - 

získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, 

co zdraví ohrožuje a poškozuje  

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu - 

propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními 

postoji  

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.  

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci  

- ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k 

využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí  

  

  

5.9.1. Výchova ke zdraví  

  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  1  1  -  -  

  

Charakteristika předmětu  

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v 6. a v 7. ročníku jako povinný 

předmět, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Časová dotace je v 6. a 7. 

ročníku 1 hodina týdně. Předmět vede k chápání hodnoty zdraví, zdravotní prevence, ale i 

odpovědnosti za zdraví. Důraz je kladen na praktické dovednosti a jejich aplikování v 

každodenním životě. Žáci si během nich osvojují hygienické, stravovací a pracovní návyky. 

Výchova ke zdraví se vyučuje v kmenových třídách a k výuce se také využívají odborné 

učebny s technickým vybavením – interaktivní tabule, DVD přehrávače, digitální technologie 

a internet. Součástí výuky jsou besedy a praktické činnosti.  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti směřuje k:  

- utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků  

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty  

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, co 

zdraví ohrožuje a poškozuje  

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, 

aktivní podpora zdraví ve všech činnostech  

- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů  
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- chápání zdraví a jeho projevů jako významného předpokladu pro budoucí výběr partnera, 

uplatnění ve společnosti  

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole a v obci  

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- skupinová práce  

- práce s textem, referáty  

- simulační hry  

- práce s digitálními technologiemi 

- audiovizuální pomůcky  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení  

Učitel vede žáky:  

- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací  

- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi  

Kompetence komunikativní  

Učitel vede žáky:  

- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel 

vzájemné komunikace  

- k naslouchání a respektování názorů druhých  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel vede žáky:  

- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů  

- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků  

Kompetence sociální a personální 

 Učitel vede žáky:  

- k využívání skupinového vyučování  

- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání  

- k ochotě pomoci a o pomoc požádat  

- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků 

Kompetence občanské  

- Učitel vede žáky:  

- k dodržování pravidel slušného chování  

- k tomu, aby brali ohled na druhé 

 Kompetence pracovní  

Učitel vede žáky:  

- vede žáky k využití znalostí v běžné praxi  

- vede žáky k práci s různými typy textů  

 Kompetence digitální  

Učitel vede žáky:  

-k upevňování dovedností vedoucích k ochraně života a zdraví 

- k předcházení situacím ohrožujících duševní zdraví, k rozpoznání rizikových situací 
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Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se úzce prolíná s předměty:  

- přírodopis  

- dějepis  

- výchova k občanství  

- tělesná výchova  

 

Vyučovacím předmětem výchova ke zdraví se prolínají tato průřezová témata:  

1. Osobnostní a sociální výchova 

a/ Osobnostní rozvoj – sebepoznání a sebepojetí 

- seberegulace a sebeorganizace 

b/ Sociální rozvoj – poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

- komunikace 

c/Morální rozvoj – hodnoty, postoje, praktická etika 

  

  

Učební osnovy  

  

Ročník. 6.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VZ-9-1-01 Respektuje přijatá 
pravidla soužití mezi spolužáky 
i jinými vrstevníky přispívá k 
utváření dobrých mezilidských 
vztahů v  komunitě  
VZ-9-1-01p - chápe význam 

dobrého soužití mezi vrstevníky i 

členy rodiny  

- rozlišuje užší příbuzenské 
vztahy  
- zná rozdělení rolí v 
rodině - projevuje úctu k 
rodinným tradicím  
- respektuje přijatá 

pravidla soužití mezi vrstevníky  

Vztahy mezi lidmi a formy 
soužití  

- vztahy ve dvojici: 
kamarádství,   přátelství, láska  
- vztahy a pravidla soužití 

v prostředí komunity – rodina, 

škola  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace, Mezilidské vztahy, Poznávání lidí  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP   Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VZ-9-1-03 Vysvětlí na příkladech 
přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním 
zdravím, vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou 
zdraví  
 

- sestaví vlastní týdenní 
rozvrh činností z hlediska zásad 
zdravého způsobu života - 
popíše, jak pečovat o osobní  
hygienu  

 

Zdravý způsob života a péče 
o zdraví  

- výživa a zdraví – zásady 
zdravého stravování, vliv 
životních podmínek a způsobu 
stravování na zdraví  
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VZ-9-1-03p - uvědomuje si 

základní životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se zdravím  

- rozlišuje, kolik času je 

potřebné denně věnovat práci, 

odpočinku, spánku a aktivnímu 

pohybu  

- tělesná a duševní 
hygiena – zásady osobní, intimní 
a duševní hygieny, otužování, 
význam pohybu pro zdraví  
- režim dne  

- ochrana před 
přenosnými i nepřenosnými 
chorobami, chronickým 
onemocněním a úrazy, 
zdravotní a preventivní lékařská 
péče, odpovědné chování v 
situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů  
(úrazy v domácnosti, při sportu, 

na pracovišti, v dopravě)  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VZ-9-1-05 Usiluje v rámci svých 

možností a zkušeností o aktivní 

podporu zdraví  
VZ-9-1-05p-  projevuje zdravé 
sebevědomí a preferuje ve 
styku s vrstevníky pozitivní  
životní cíle, hodnoty a zájmy  

  

VZ-9-1-15 Projevuje  

odpovědné chování  

v rizikových situacích silniční a 
železniční dopravy, aktivně 
předchází situací, ohrožení 
zdraví a osobního bezpečí, v 
případě potřeby poskytne 
adekvátní první pomoc  
VZ-9-1-15p - uplatňuje způsoby 
bezpečného chování v sociálním 
kontaktu s vrstevníky, při 
komunikaci s neznámými lidmi, v 
konfliktních a krizových situacích 
a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc; ví o centrech 
odborné pomoci, vyhledá a 
použije jejich telefonní čísla  

  

VZ-9-1-16 Uplatňuje adekvátní 
způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí VZ-9-1-

- popíše obsah evakuačního 

zavazadla  

- uvede na konkrétních 
příkladech lživost reklamních 
triků souvisejících s propagací 
cigaret a alkoholu - předchází 
úrazům při aktivitách ve volném 
čase - orientuje se v nabídce 
vhodných pohybových činností 
vzhledem k věku, pohlaví, 
zdravotnímu stavu a 
bezpečnosti  
uplatňuje účelné modely chování 

v případech šikanování, 

zneužívání dítěte 

- Rizika ohrožující 

zdraví a jejich prevence auto-
destruktivní závislosti – 
zdravotní a sociální rizika 
zneužívání návykových látek, 
práce s počítačem - 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  
- komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, 
pohyb v rizikovém prostředí, 
přítomnost v konfliktních a 
krizových situacích - dodržování 
pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví – bezpečné prostředí ve 
škole, ochrana zdraví při 
různých činnostech, bezpečnost 
v dopravě, znalost pravidel 
silničního provozu - 
manipulativní reklama a 
informace – reklamní vlivy - 
ochrana člověka za  
mimořádných událostí – živelné 

pohromy, terorismus 
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16p - chová se odpovědně při 
mimořádných událostech a 
prakticky využívá základní 
znalosti první pomoci při 
likvidaci následků  
hromadného zasažení obyvatel  

   

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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 VZ-

9-1-07p-  dodržuje správné 

stravovací návyky a v rámci 

svých možností uplatňuje 

zásady správné výživy a  

- dává do souvislostí 
složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí - rozlišuje 
mezi zdravými a  
méně zdravými potravinami  

  

  

  

- komunikuje s lékařem 

o svých zdravotních potížích  

Hodnota a podpora zdraví  

- podpora zdraví a její formy - 

prevence a intervence, 

působení na změnu kvality 

prostředí a chování jedince, 

odpovědnost jedince za zdraví  

zdravého stravování  

  

VZ-9-1-08 Uplatňuje osvojené 
preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání 
v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a 
jinými chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc  
VZ-9-1-08p - svěří se se 

zdravotním problémem  

- pojmenuje cesty přenosu 

nejčastějších infekčních chorob -

poskytne základní péči při 

nemoci v rodině  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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VZ-9-1-14 Vyhodnotí na 
základě svých znalostí a 
zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků a 
uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi  
VZ-9-1-14p - zaujímá odmítavé  

postoje ke všem formám 

brutality a násilí  

- projevuje ochotu 
respektovat svobodu druhého  
- přivolá pomoc v případě 
cizího ohrožení  
- komunikuje se službami 

poskytujícími anonymní 

poradenskou pomoc  

Osobnostní a sociální rozvoj 

- sebepoznání a sebepojetí – 
vztah k sobě samému, vztah k 
druhým lidem, zdravé a 
vyrovnané sebepojetí - 
seberegulace a 
sebeorganizace činností a 
chování – cvičení sebereflexe, 
sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových 
situací, stanovení osobních 
cílů a postupných kroků k 
jejich dosažení  
- mezilidské vztahy, 

komunikace a kooperace – 

respektování sebe sama i 

druhých, přijímání názoru 

druhého, empatie, 

chování podporující dobré 

vztahy  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika, Seberegulace a 

sebeorganizace  

Přesahy, komentář  

  

  

Ročník: 7.  

  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VZ-9-1-01 Respektuje přijatá 
pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery a 
pozitivní komunikací a 
kooperací přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v 
širším společenství (v rodině, 
komunitě)  
VZ-9-1-01p - chápe význam 
dobrého soužití mezi vrstevníky  
i členy rodiny  

 

- rozpozná pozitivní a negativní 
vlivy a jejich vliv na sociální  
klima  

v rodině a ve třídě - chová se 

kultivovaně k opačnému 

pohlaví  

- dodržuje pravidla práce  

v týmu 

Vztahy mezi lidmi a formy 
soužití  

- partnerské vztahy, 
manželství a rodičovství  
- vztahy a pravidla 

soužití v prostředí komunity 

 

 – vrstevnická skupina, obec, 

spolek 
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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  

 

  

- popíše základní funkci 

rodiny  

- projevuje v kolektivu 
vrstevníků a na veřejnosti 
zdravotně vhodné a ohleduplné 
chování  
- používá v jednání prvky 

asertivity  

 

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy, Poznávání lidí  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VZ-9-1-11 Respektuje změny v 
období dospívání, vhodně na 
ně reaguje;  kultivovaně se  
chová k opačnému pohlaví  

  

- uvede pohlavní rozdíly 
mezi mužem a ženou  
- pojmenuje části 

pohlavních orgánů muže a 

ženy - popíše druhotné 

pohlavní znaky  

Změny v životě člověka a 
jejich reflexe  

- dětství, puberta, 
dospívání – tělesné a 
společenské změny  
- sexuální dospívání a 

reprodukční zdraví – předčasná 

sexuální zkušenost, těhotenství 

a rodičovství mladistvých, 

poruchy pohlavní identity  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VZ-9-1-03 Vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou 
zdraví  
VZ-9-1-03p-  uvědomuje si 
základní životní potřeby a jejich  
naplňování ve shodě se zdravím  

  

VZ-9-1-06 Vyjádří vlastní názor 
k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i v  
nejbližším okolí  

  

V souvislosti se zdravím, 

etikou, morálkou a životními 

cíli mladých lidí přijímá 

odpovědnost za bezpečné 

sexuální chování  

- zdůvodní odpovědnost 
za zachování zdraví  
- zdůvodní souvislost 
mezi výživou jako základní 
lidskou  
potřebou a zdravím člověka  

  

- navrhne změny výživy 
odpovídající požadavkům 
podpory zdraví  
- uvede rizika častého 
využívání rychlého občerstvení  

  

- uvede zdravotní rizika 
pohlavně přenosných chorob a 
způsoby, jak se před nimi 
chránit  
- uvede příklady 

antikoncepce pro muže a ženy  

Zdravý způsob života a péče 
o zdraví  

- výživa a zdraví – zásady 
zdravého stravování, vliv 
životních podmínek a způsobu 
stravování na zdraví, poruchy 
příjmu potravy  
- ochrana před 
přenosnými i nepřenosnými 
chorobami, chronickým  
onemocněním a úrazy – 

bezpečné způsoby chování 

(nemoci přenosné pohlavním 

stykem, HIV/AIDS, hepatitidy)  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VZ-9-1-04 Posoudí různé 
způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví 
i zdraví druhých a vyvozuje z 
nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory 
zdraví  
VZ-9-1-04p- respektuje 
zdravotní stav svůj i svých 
vrstevníků a v rámci svých 
možností usiluje o aktivní  
podporu zdraví  

  

  

  

  

VZ-9-1-08 Uplatňuje osvojené 
preventivní způsoby 
rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a v 
případě potřeby  
vyhledá odbornou pomoc  

VZ-9-1-08p - svěří se se  

zdravotním problémem  

  

VZ-9-1-14 Vyhodnotí na 
základě svých znalostí a 
zkušeností možný  
manipulativní vliv médií, sekt; 
uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi  
VZ-9-1-14p - zaujímá odmítavé  

postoje ke všem formám 

brutality a násilí 

- posoudí na jednotlivých 
příkladech zastoupení 
konkrétních potravin a 
nápojů ve stravovacím 
režimu z hlediska zdravé 
výživy - porovná specifické 
potřeby výživy v jednotlivých 
etapách vývoje života  
- vysvětlí výhody a 

nevýhody  

alternativního stravování  

  

- vysvětlí přímé 
souvislosti mezi složením stravy, 
způsobem stravování a 
rozvojem civilizačních chorob  
- vysvětlí způsoby 
prevence přenosných chorob  

  

  

  

  

  

- kriticky přistupuje k 
mediálním informacím a jejich 
vlivu na veřejné mínění  
předvede různé způsoby 

odmítnutí návykové látky 

Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence  

- stres a jeho vztah ke 
zdraví – kompenzační, 
relaxační a regenerační 
techniky k překonávání únavy, 
stresových reakcí a k posilování 
duševní odolnosti  
- civilizační choroby – 
zdravotní rizika, preventivní a 
lékařská péče  
auto-destruktivní závislosti – 

zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek, 

patologického hráčství, 

návykové látky (bezpečnost v 

dopravě, trestná činnost, 

doping ve sportu) - skryté formy 

a stupně individuálního násilí a 

zneužívání, sexuální kriminalita 

– šikana a jiné projevy násilí, 

formy sexuálního zneužívání 

dětí, komunikace se službami 

odborné pomoci - komunikace s 

vrstevníky a neznámými lidmi, 

pohyb v rizikovém prostředí, 

přítomnost v konfliktních a 

krizových situacích - 

manipulativní reklama a 

informace – reklamní vlivy, 

působení sekt 

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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VZ-9-1-09 Projevuje odpovědný 
vztah k sobě samému, k 
vlastnímu dospívání a 
pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na 
programech podpory zdraví v  
rámci školy a obce  

VZ-9-1-09p-  respektuje 
zdravotní stav svůj i svých 
vrstevníků a v rámci svých 
možností usiluje o aktivní  
podporu zdraví 

- sestaví jídelníček dle 
zásad zdravé výživy  
- v rámci žákovského 

parlamentu se spolupodílí na 

vytváření školního jídelníčku  

Hodnota a podpora zdraví  

- celostní pojetí člověka ve 

zdraví a nemoci – složky zdraví 

a jejich interakce, základní 

lidské potřeby a jejich 

hierarchie (Maslowova teorie) - 

podpora zdraví v komunitě – 

programy podpory zdraví  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

VZ-9-1-10 Samostatně využívá 
osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy 
a předcházení stresovým 
situacím  

  

VZ-9-1-13 Uvádí do souvislostí 
zdravotní a psychosociální 
rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; 
uplatňuje osvojené sociální 
dovednosti a modely chování 
při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i 
mimo ni; v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc sobě 
nebo druhým  
VZ-9-1-13p-  dává do souvislosti 

zdravotní a psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním 

návykových látek a 

provozováním hazardních her 

VZ-9-1-13p-  uplatňuje osvojené 

sociální dovednosti při kontaktu 

se sociálně patologickými jevy 

- zařazuje do svého 
volného času odpočinek a 
aktivní pohyb - využívá zásad 
duševní hygieny - rozlišuje mezi 
rekreačním a  
výkonostním sportem  

  

  

  

  

- uvede důvody, proč 
nekouřit a nepožívat alkohol  
- vysvětlí negativní vliv 
pasivního kouření na zdraví 
člověka  
uvede příklady legálních a 

nelegálních měkkých a tvrdých, 

přírodních a syntetických drog 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- psychohygiena – sociální 
dovednosti pro předcházení a 
zvládání stresu, hledání pomoci 
při problémech - mezilidské 
vztahy, komunikace a 
kooperace – respektování sebe 
sama i druhých, přijímání 
názoru druhého, empatie, 
chování podporující dobré 
vztahy, aktivní neslouchání, 
dialog, efektivní asertivní 
komunikace a kooperace v 
různých situacích  
- morální rozvoj – cvičení 

zaujímání hodnotových postojů 

a rozhodovacích dovedností, 

dovednosti pro řešení problémů 

v mezilidských vztazích, 

pomáhající a prosociální 

chování 

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena  

Přesahy, komentář  
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5.9.2. Tělesná výchova  

  

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

Časová 

dotace  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

Charakteristika předmětu  

Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. V rámci svých 

individuálních možností jsou žáci postupně vedeni k rozvoji vlastní tělesné i duševní 

zdatnosti. Při tělesné výchově je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich 

momentální tělesné zdatnosti, individuálním možnostem a předpokladům pro zvládnutí 

různých pohybových aktivit.  

Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je předmět Tělesná výchova úzce spjat se 

Zdravotní tělesnou výchovou.  Zejména ve významu pohybu pro zdraví, zařazováním 

kompenzačních a relaxačních cvičení, zaujímáním správných základních cvičebních poloh a 

upevňováním zásad pro správné sezení, držení těla a dýchání.   

  

Charakteristika předmětu na 1. stupni:  

Obsahové, organizační a časové vymezení  

Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen jako povinný předmět v 1. – 5. 

ročníku v časové dotaci 2 vyučovací hodiny týdně.  

Učební osnovy předmětu Tělesná výchova jsou rozděleny na 1. období (1. - 3. ročník) 

a 2. období (4. a 5. ročník). Učební osnovy a očekávané výstupy jsou proto v daném období 

shodné pro výše uvedené ročníky, ale hodnocení očekávaných výstupů bude zohledněno 

podle věku a dispozic každého žáka.  

Vzdělávací obsah tělesné výchovy je rozdělen na tyto tři tematické okruhy: 1. Činnosti 

ovlivňující zdraví, 2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, 3. Činnosti 

podporující pohybové učení.  

Vzdělávání je zaměřeno na:  

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty  

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody, vnímání radostných 

prožitků z pohybových činností  

- osvojování nových pohybových dovedností, kultivace pohybových projevů a správné držení 

těla  

- pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a návyk využívat pohybové činnosti v každodenním 

životě  

- význam vzájemné spolupráce a uznávání rolí při pohybových činnostech a sportu, 

uplatňování vztahů fair-play  

- dodržování základních organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad při provádění 

pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí  

  

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  
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Výuka probíhá s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě a ročnímu období v tělocvičně, na 

školním hřišti, volné přírodě, stadionu nebo plaveckém bazénu. Dle podmínek se zařazuje 

bruslení.  

Hlavní organizační formou je vyučovací hodina:  

1. Úvodní část – nástup (pořadová cvičení), rozcvička (průpravná cvičení)  

2. Hlavní část - daný typ pohybových činností  

3. Závěrečná část – zklidnění organismu, relaxace  

Metody a formy práce jsou převážně založeny na spolupráci žáků a vzájemném učení na 

základě prezentace vlastních pohybových aktivit a dovedností.  

- frontální výuka  

- činnosti ve dvojicích  

- cvičení v družstvech  

- činnosti v malých a větších týmech  

- využívání dostupného náčiní a nářadí (nutno před použitím zkontrolovat)  

- kurz plavání ve 3. a 4. třídě (v rozsahu 20 hodin)  

- pobyty v přírodě a turistika (zařazování škol v přírodě, využití turistiky ve spojení s dalšími 

vyučovacími předměty zejména při přesunech a vycházkách) - tělovýchovné chvilky 

zařazované do ostatních předmětů  

- tělovýchovné kroužky ve škole  

- soutěže a turnaje  

  

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích 

oblastí:  

Český jazyk a literatura – podání hlášení, porozumění smluveným povelům a tělocvičnému 

názvosloví, přesné vyjadřování při pohybových činnostech  

Matematika - řazení podle velikosti při nástupu, rozdělení žáků do družstev, porovnávání 

počtu, počítání po jedné (počet přeskoků švihadla), změření výkonu, jednotky délky a času, 

odhad vzdálenosti  

Prvouka – režim dne, hygiena, správná životospráva, důležitá telefonní čísla, vybavení 

lékárničky, dopravní výchova (chodec, znalost pravidel silničního provozu), pobyt v přírodě, 

vycházky, orientace v terénu a přírodě podle přírodních jevů  

Přírodověda – zdravý životní styl, poskytnutí první pomoci při drobných poraněních a  

přivolání lékaře, prevence úrazů, ochrana přírody při pohybových aktivitách  

Hudební výchova – lidové písně spojené s pohybem a tanečním doprovodem, rytmus, melodie  

Výtvarná výchova – výtvarné vyjádření zimních her na sněhu  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků  

Kompetence k učení  

Učitel  

- vede žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty  

- uplatňuje individuální přístup k žákovi, výsledky posuzuje vzhledem k tělesným 

předpokladům žáků  
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- vede žáky k osvojování si základního tělocvičného názvosloví, nových pohybových 

dovedností, ke kultivaci jejich pohybového projevu a správnému držení těla  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

– vede žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování, k řešení daných problémů a k 

používání týmové spolupráce při řešení problémů  

- podporuje žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je 

jako prostředek k překonávání negativních tělesných i duševních stavů  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

- netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků  

- vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, k otevřené, všestranné, 

účinné a přátelské komunikaci mezi spolužáky  

- vede žáky k samostatnosti při vydávání základních povelů a pokynů  

- vede žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a školy na veřejnosti a k orientaci 

v informačních zdrojích o tělovýchovných aktivitách a sportovních akcích  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- podporuje vzájemnou pomoc žáků a vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují a kdy 

zastávají v týmu různé role  

- vede žáky k respektování a hodnocení práce své i druhých, k dodržování daných pravidel v 

duchu fair-play a respektování opačného pohlaví - umožňuje každému žákovi zažít úspěch  

Kompetence občanské  

Učitel  

- netoleruje nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci  

- vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, k přiměřené samostatnosti a vůli pro zlepšení jejich 

zdatnosti a k ochraně životního prostředí  

- nabízí žákům vhodné pozitivní sportovní aktivity  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- vede žáky k uplatňování organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad při sportovní 

nebo jiné pohybové činnosti ve škole i mimo ni  

Kompetence digitální  

Učitel  

-  umožňuje využívat prostředky a technologie vhodné pro tělesnou výchovu 

- motivuje žáky k aktivnímu rozvoji a zlepšování zdatnosti pomocí záznamů aktivit různými 

digitálními přístroji 

 

V předmětu Tělesná výchova se prolínají průřezová témata: 

1. Osobnostní a sociální výchova   

a) Osobnostní rozvoj  

-   

c)Morální rozvoj  
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- rozvoj dovednosti pro řešení problémů a rozhodování v různých herních situacích v duchu 

fair-play – (1. až 5. třída)  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech   

b) Objevujeme Evropu a svět 

4. Multikulturní výchova   

b) Lidské vztahy  

5. Environmentální výchova   

  

Charakteristika předmětu na 2. stupni:  

Obsahové, organizační a časové vymezení  

Na 2. stupni základní školy se tělesná výchova vyučuje jako povinný předmět s 

časovou dotací 2 hodiny týdně pro všechny žáky. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně 

školy, na školním hřišti a v terénu.  

Vzdělávání je zaměřeno na:  

- rozvoj osobních pohybových dovedností a kultivaci pohybu  

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty  

- osvojování dovedností organizovat pohybové činnosti  

- uplatňování vztahů fair play v životě  

- aktivní zapojování žáků do činností podporujících základní organizační, hygienické  

 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- cvičení v družstvech  

- příprava na soutěže a turnaje (sportovní hry, atletické disciplíny)  

- využívání dostupného náčiní a nářadí (nutno před použitím zkontrolovat)  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel  

- vede žáky ke správnému vyjadřování, zodpovědnosti za své zdraví  

- uplatňuje individuální přístup k žákovi, tak, žák mohl vnímat své zlepšení  

- jde příkladem v dalším vzdělávání v oblasti sportu  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů  

- podporuje týmovou práci  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

- vede žáky k otevřené a účinné komunikaci  

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- vede žáky k práci v týmech  

- rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role  
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- vytváří situace, kde se žáci vzájemně potřebují  

- podporuje vzájemnou pomoc žáků  

- umožní každému žákovi zažít úspěch  

Kompetence občanské  

Učitel  

- vede žáky k ohleduplnosti vůči všem  

- v hodnocení žáků uplatňuje prvky pozitivní motivace  

- respektuje osobnost žáka  

- je připraven podat komukoliv z žáků pomocnou ruku  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti  

- vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí  

- důsledně vede žáky k dodržování hygienických zásad pro provádění sportovní činnosti ve 

známém i méně známém prostředí  

Kompetence digitální  

Učitel  

-  umožňuje využívat prostředky a technologie vhodné pro tělesnou výchovu 

- motivuje žáky k aktivnímu rozvoji a zlepšování zdatnosti pomocí záznamů aktivit různými 

digitálními přístroji 

- vede žáky k využívání digitálních technologií pro sledování pohybového režimu, 

zaznamenávání a vyhodnocování dat 

  

Předmět Tělesná výchova souvisí s ostatními předměty: např. s biologií člověka (zátěž 

organismu, anatomie člověka), s fyzikou (biomechanika tělesných cvičení). Předmětem 

prolínají průřezová témata:  

1. Osobnostní a sociální výchova - OSV  

a/ Osobnostní rozvoj seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání při 

hrách a soutěžích v duchu fair play  

- psychohygiena – zvládání stresových situací při sportovních soutěžích, relaxace   

- kreativita – cvičení s kreativní náplní v průpravných částech hodin  

- c/ Morální rozvoj  

- řešení problému a rozhodovací dovednosti – zvládání rozhodovacích situací při sportovních 

hrách  

- hodnoty, postoje, praktická etika – spravedlnost při soutěžích a hrách, respektování soupeře, 

rozhodčího  

6. Mediální výchova - MEDV  

- práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, sestavení tabulek a evidence 

výkonů  

 

Učební osnovy  
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Ročník: 1  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-01 Spojuje pravidelnou 

každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a  

- snaží se za pomoci učitele a 

rodičů aktivně cvičit  - 

sleduje příležitosti pro  

Význam pohybu pro zdraví  

- pohybový režim žáků, délka a 

intenzita pohybu  

 

využívá nabízené příležitosti  

  

tělesnou výchovu a sport ve 
škole i mimo školu  

  

- chápe důležitost správného 

cvičení při rozcvičkách a 

závěrečného zklidnění 

organismu a relaxace  

  

  

  
Příprava organismu - 
příprava před pohybovou  
činností, uklidnění po zátěži  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Uplatňuje hlavní zásady 
hygieny  

  

- dovede se samostatně 
převléct do cvičebního úboru a 
používá vhodné oblečení a obuv 
na sport  
- dodržuje pitný režim v 

průběhu hodiny  

Hygiena při Tělesné výchově 

- hygiena pohybových činností 
a cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Uplatňuje hlavní zásady 
bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých  
prostorech školy  

  

- dodržuje pokyny pro 
bezpečnost při převlékání v 
šatnách  
- provede přípravu a úklid 
nářadí a náčiní v souladu s  
bezpečnostními pravidly  

  

Bezpečnost při pohybových 

činnostech  

- organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru, 
bezpečnost v šatnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek, první pomoc 
v podmínkách Tělesné výchovy  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-02 Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině, usiluje o 

jejich zlepšení  

- osvojuje si zásady správného 

sezení, držení těla a dýchání  

Pohybové činnosti - cvičení  

- průpravná, kondiční,  

kompenzační a relaxační  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

 - používá lavičku k pohybovým 

činnostem, k přelézání, plazení 

a cvičení rovnováhy   - využívá 

žebřiny k šplhání, slézání, visu 

a protahování - prolézá a 

přeskakuje jednotlivé díly 

švédské bedny - šplhá na tyči s 

přírazem do přiměřené výšky 

podle individuálních 

předpokladů  

- přeskakuje krátké švihadlo 

snožmo a s meziskokem - 

krouží gymnastickou obručí dle 

svých možností 

Cvičení na nářadí  

- přelézání lavičky a 
cvičení rovnováhy na lavičce - 
šplhání, slézání, vis a 
protahování na žebřinách - 
prolézání a přeskok přes díly  
švédské bedny  

- šplh na tyči  

- přeskok přes švihadlo  

- kroužení obručí  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- využívá pohybové hry k radosti 
a zážitku  

  

Pohybové hry  

- s různým zaměřením a 

využitím nářadí a náčiní, využití 

hraček a netradičního náčiní při 

cvičení  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- zvládá průpravná 
cvičení pro kotoul vpřed a vzad  
- předvede kotoul vpřed a 

vzad  

Základy gymnastiky  

- průpravná cvičení, akrobacie – 

kotoul vpřed a vzad  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- předvede jednoduchý taneční 

pohyb s hudebním nebo 

rytmickým doprovodem  

Rytmické cvičení - 

cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – rozvoj herní kreativity, vyjádření hudby pohybem 

při rytmické gymnastice  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- předvede nízký a 
polovysoký start  
- reaguje na 
zjednodušené startovní povely a 
signály - seznamuje se se 
základní technikou běhu, 
rychlým během do 50 metrů, 
měření výkonu - seznamuje se s 
technikou skoku do dálky, 
spojením rozběhu s odrazem, 
změření výkonu  
- seznamuje se s 

technikou hodu míčkem z místa 

i z rozběhu, spojením rozběhu s 

odhozem, změření výkonu  

Základy atletiky  

- starty, rychlé a vytrvalostní  

běhy, skok do dálky, hod  

míčkem  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-02 Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti  

- seznamuje se s průpravnými 

cvičeními pro manipulaci s 

míčem   

Základy sportovních her - 

manipulace s míčem, držení, 

přihrávka, pohyb s míčem a bez 

míče, střelba  

prováděné ve skupině, usiluje o 

jejich zlepšení  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- dodržuje bezpečnost při 
bruslení  
- obuje se do bruslí 

samostatně  

nebo s dopomocí  

- vstoupí bezpečně na led 
- dle svých možností předvede 
chůzi s oporou, bez opory a skluz  
- samostatně podle své 
úrovně jezdí popředu, po jedné 
brusli, zanožuje a přednožuje, 
zatáčí na obou bruslích a 
dokáže  
zastavit  

- jezdí na rychlost do 20 

metrů a usiluje o zlepšení svých 

výkonů  

Bruslení  

- vstup na led, jízda s oporou, 
bez opory, zastavení, chůze, 
skluz, jízda po jedné brusli, 
přednožování, zanožování, jízda 
vpřed, zatáčení na obou  
bruslích, jízda na rychlost  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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TV-3-1-05 Reaguje na základní 
pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci  

  

  

  

Komunikace a organizace 

v Tělesné výchově  

- základní tělovýchovné 

názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely a 

signály  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-03 Spolupracuje při 

jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a 

soutěžích  

  Zásady jednání a chování  

- fair-play  

  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – sebeovládání při hrách a soutěžích v duchu fair 

play  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - ovládá zjednodušená pravidla 
pohybových činností  

  

Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností  

- pravidla vybraných her, 

závodů, soutěží  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

  

Ročník: 2.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

TV-3-1-01 Spojuje pravidelnou 
každodenní pohybovou činnost 
se zdravím a  
využívá nabízené příležitosti  

  

- snaží se za pomoci 
učitele a rodičů aktivně 
cvičit 
 - sleduje příležitosti 
pro  
Tělesnou výchovu a sport ve 
škole i mimo školu  

  

- chápe důležitost správného 
cvičení při rozcvičkách a  
závěrečného  

zklidnění organismu a relaxace  

Význam pohybu pro zdraví - 
pohybový režim žáků, délka a 
intenzita pohybu  

  

  

  

  

Příprava organismu - 

příprava před pohybovou 

činností, uklidnění po zátěži  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Uplatňuje hlavní zásady 
hygieny  

  

- dovede se samostatně 
převléct do cvičebního úboru a 
používá vhodné oblečení a obuv 
na sport  
- dodržuje pitný režim v 

průběhu hodiny  

Hygiena při Tělesné výchově 

- hygiena pohybových činností 
a cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Uplatňuje hlavní zásady 
bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých  
prostorech školy  

  

- dodržuje pokyny pro 
bezpečnost při převlékání v 
šatnách  
- provede přípravu a úklid 
nářadí a náčiní v souladu s  
bezpečnostními pravidly  

  

  

Bezpečnost při pohybových 

činnostech  

- organizace a bezpečnost 

cvičebního prostoru, 

bezpečnost v šatnách, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, 

náčiní a pomůcek, první pomoc 

v podmínkách Tělesné výchovy  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-02 Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině, usiluje o 

jejich zlepšení  

- osvojuje si zásady správného 

sezení, držení těla a dýchání  

Pohybové činnosti - cvičení  

- průpravná, kondiční,  

kompenzační a relaxační  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

 - používá lavičku k pohybovým 

činnostem, k přelézání, plazení 

a cvičení rovnováhy  - využívá 

žebřiny k šplhání, slézání, visu 

a protahování - prolézá a 

přeskakuje jednotlivé díly 

švédské bedny - šplhá na tyči s 

přírazem do přiměřené výšky 

podle  

Cvičení na nářadí  

- přelézání lavičky a 
cvičení rovnováhy na lavičce - 
šplhání, slézání, vis a 
protahování na žebřinách - 
prolézání a přeskok přes díly  
švédské bedny  

- šplh na tyči  

- přeskok přes švihadlo  

 

 individuálních předpokladů - 

přeskakuje krátké švihadlo 

snožmo a s meziskokem - 

podle svých možností krouží 

obručí  

- kroužení obručí  
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Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- využívá pohybové hry k radosti 
a zážitku  

  

Pohybové hry  

- s různým zaměřením a 

využitím nářadí a náčiní, využití 

hraček a netradičního náčiní při 

cvičení  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- zvládá průpravná 
cvičení pro kotoul vpřed a vzad  
- předvede kotoul vpřed a 

vzad  

Základy gymnastiky  

- průpravná cvičení, akrobacie – 

kotoul vpřed a vzad  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- předvede jednoduchý taneční 

pohyb s hudebním nebo 

rytmickým doprovodem  

Rytmické cvičení - 

cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – rozvoj herní kreativity, vyjádření hudby pohybem 

při rytmické gymnastice  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- předvede nízký a 
polovysoký start  
- reaguje na 
zjednodušené startovní povely a 
signály - ovládá základní 
techniku běhu, rychlý běh do 50 
metrů a motivovaný vytrvalý 
běh do 5 minut, měření výkonu - 
ovládá techniku skoku do dálky, 
spojení rozběhu s odrazem, 
změření výkonu - ovládá 
techniku hodu míčkem z místa i 
z rozběhu, spojení rozběhu s 
odhozem, změření výkonu  
- snaží se o zlepšení svých 

výkonů v běhu, skoku a hodu  

Základy atletiky  

- starty, rychlé a vytrvalostní  

běhy, skok do dálky, hod  

míčkem  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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TV-3-1-02 Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině, usiluje o 

jejich zlepšení  

- ovládá průpravná cvičení pro 

manipulaci s míčem  

Základy sportovních her - 

manipulace s míčem, držení, 

přihrávka, pohyb s míčem a bez 

míče, střelba  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- dodržuje bezpečnost při 
bruslení  
- obuje se do bruslí 

samostatně  

nebo s dopomocí  

- vstoupí bezpečně na led 
- předvede chůzi s oporou, bez 
opory a skluz  
- samostatně podle své 
úrovně jezdí popředu, po jedné 
brusli, zanožuje a přednožuje, 
zatáčí na obou bruslích a 
dokáže  
zastavit  

- jezdí na rychlost do 20 

metrů a usiluje o zlepšení svých 

výkonů  

Bruslení  

- vstup na led, jízda s oporou, 
bez opory, zastavení, chůze, 
skluz, jízda po jedné brusli, 
přednožování, zanožování, jízda 
vpřed, zatáčení na obou  
bruslích, jízda na rychlost  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-05 Reaguje na základní 
pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci  

  

  

  

Komunikace  a organizace 

v Tělesné výchově  

- základní tělovýchovné 

názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely a 

signály  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-03 Spolupracuje při 

jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a 

soutěžích  

  Zásady jednání a chování  

- fair-play  

  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – sebeovládání při hrách a soutěžích v duchu fair 

play  

Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - ovládá zjednodušená pravidla 
pohybových činností  

  

Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností  

- pravidla vybraných her, 

závodů, soutěží  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

  

Ročník: 3.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-01 Spojuje 

pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se 

zdravím a využívá nabízené 

příležitosti  

- snaží se za pomoci učitele a 
rodičů aktivně cvičit  - 
sleduje příležitosti pro  
Tělesnou výchovu a sport ve 

škole i mimo školu  

Význam pohybu pro zdraví - 
pohybový režim žáků, délka a 
intenzita pohybu  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - chápe důležitost správného 
cvičení při rozcvičkách a  
závěrečného  

zklidnění organismu a relaxace  

Příprava organismu - 
příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži  

   

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Uplatňuje hlavní zásady 
hygieny  

  

- dovede se samostatně 
převléct do cvičebního úboru a 
používá vhodné oblečení a obuv 
na sport  
- dodržuje pitný režim v 

průběhu hodiny  

Hygiena při Tělesné výchově 

- hygiena pohybových činností 
a cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-04 Uplatňuje hlavní 
zásady hygieny a bezpečnosti 
při pohybových činnostech ve  
známých prostorech školy  

  

- dodržuje pokyny pro 
bezpečnost při převlékání v 
šatnách  
- provede přípravu a úklid 

nářadí a náčiní v souladu s 

bezpečnostními pravidly  

Bezpečnost při pohybových 

činnostech  

- organizace a bezpečnost 

cvičebního prostoru, 

bezpečnost v šatnách, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, 

náčiní a pomůcek  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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TV-3-1-02 Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině, usiluje o 

jejich zlepšení  

- osvojuje si zásady správného 

sezení, držení těla a dýchání  

Pohybové činnosti - cvičení  

- průpravná, kondiční,  

kompenzační a relaxační  

  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- používá lavičku k 
pohybovým činnostem, k 
přelézání, plazení a cvičení 
rovnováhy  - využívá žebřiny k 
šplhání, slézání, visu a 
protahování - prolézá a 
přeskakuje jednotlivé díly 
švédské bedny - šplhá na tyči s 
přírazem do přiměřené výšky 
podle individuálních 
předpokladů - přeskakuje 
krátké švihadlo  
snožmo a s meziskokem  

- krouží obručí  

Cvičení na nářadí  

- přelézání lavičky a 
cvičení rovnováhy na lavičce - 
šplhání, slézání, vis a 
protahování na žebřinách - 
prolézání a přeskok přes díly  
švédské bedny  

- šplh na tyči  

- přeskok přes švihadlo  

- gymnastická obruč  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- využívá pohybové hry k radosti 
a zážitku  

  

Pohybové hry  

- s různým zaměřením a 

využitím nářadí a náčiní  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- zvládá průpravná cvičení pro 

kotoul vpřed a vzad- předvede 

kotoul vpřed a vzad  

Základy gymnastiky  

- průpravná cvičení, akrobacie – 

kotoul vpřed a vzad  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- předvede jednoduchý taneční 

pohyb s hudebním nebo 

rytmickým doprovodem   

Rytmické cvičení - 

cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem,   
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Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – rozvoj herní kreativity, vyjádření hudby pohybem 

při rytmické gymnastice  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- předvede nízký a 
polovysoký start  
reaguje na zjednodušené 
startovní povely a signály - 
ovládá základní techniku běhu, 
rychlý běh do 50 metrů a 
motivovaný vytrvalý běh do 5 
minut, měření výkonu - ovládá 
techniku skoku do dálky, 
spojení rozběhu s odrazem, 
změření výkonu 
 - ovládá techniku hodu 
míčkem z místa i z rozběhu, 
spojení rozběhu s odhozem, 
změření výkonu  
- snaží se o zlepšení svých 

výkonů v běhu, skoku a hodu 

Základy atletiky  

- starty, rychlé a vytrvalostní  

běhy, skok do dálky, hod  

míčkem  

  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-02 Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině, usiluje o 

jejich zlepšení  

- ovládá průpravná cvičení pro 
manipulaci s míčem   

  

Základy sportovních her - 

manipulace s míčem, držení, 

přihrávka, pohyb s míčem a bez 

míče, střelba  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- dodržuje bezpečnost při 
bruslení  
- obuje se do bruslí 

samostatně  

nebo s dopomocí  

- vstoupí bezpečně na led 
- předvede chůzi s oporou, bez 
opory a skluz  
- samostatně podle své 
úrovně jezdí popředu, po jedné 
brusli, zanožuje a přednožuje, 
zatáčí na obou bruslích a 
dokáže  
zastavit  

Bruslení  

- vstup na led, jízda s oporou, 
bez opory, zastavení, chůze, 
skluz, jízda po jedné brusli, 
přednožování, zanožování, jízda 
vpřed, zatáčení na obou  
bruslích, jízda na rychlost  
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- jezdí na rychlost do 20 

metrů a usiluje o zlepšení svých 

výkonů  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-05 Reaguje na základní 
pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci  

  

  Komunikace a organizace 

v Tělesné výchově  

- základní tělovýchovné 

názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely a 

signály  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-3-1-03 Spolupracuje při 

jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a 

soutěžích  

  Zásady jednání a chování  

- fair-play  

  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – sebeovládání při hrách a soutěžích v duchu fair 

play  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - ovládá zjednodušená pravidla 
pohybových činností  

  

Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností  

- pravidla vybraných her, 

závodů, soutěží  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce  

- zvládá dle svých 
možností základní plavecký styl  
- seznámí se se základy 
pomoci při záchraně tonoucího 
a s první  
pomocí  

- při plavání jedná podle 

pravidel bezpečnosti a hygieny  

Plavání  

- hry na seznámení s vodou  

- dýchání do vody  

- splývání  

- jeden plavecký způsob  

(plavecká technika)  

  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost  
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TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní 

hygienické návyky při pohybových aktivitách  

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti  

- projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám  

- zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů  

  

Ročník: 4.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  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  

  

  Význam pohybu pro zdraví - 
pohybový režim žáků, délka a 
intenzita pohybu  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-5-1-02 Zařazuje do 
pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v 
souvislosti s jednostrannou 
zátěží nebo vlastním svalovým 
oslabením  

  

  Zdravotně zaměřené činnosti 

- průpravná, kompenzační, 

relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení a jejich 

praktické využití  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 

Uplatňuje pravidla hygieny  

  

  Hygiena při Tělesné výchově - 

vhodné oblečení a obutí pro 

pohybové aktivity  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-5-1-04 Uplatňuje pravidla 
bezpečného chování v běžném 
sportovním  
prostředí; adekvátně reaguje v 
situaci úrazu spolužáka  

  

- zvládá poskytnout první 

pomoc při drobných zraněních 

spolužáka a zavolá pomoc v 

případě úrazu  

Bezpečnost při pohybových 
činnostech  

-  první pomoc v 

podmínkách Tělesné 

výchovy  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-5-1-03 Zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti; vytváří varianty  
osvojených pohybových her  

  

- zvládá několik pohybových her 

- využívá pro pohybovou hru 

netradiční náčiní   

Pohybové hry  

- s různým zaměřením a 
využitím nářadí a náčiní, 
netradiční pohybové hry a  
aktivity  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché osvojované 

pohybové dovednosti   

- používá lavičku k 
pohybovým činnostem, k 
přelézání, plazení a cvičení 
rovnováhy   
- využívá žebřiny ke 

šplhání, slézání, visu a 

protahování - prolézá a 

přeskakuje jednotlivé díly 

švédské bedny - šplhá na tyči s 

přírazem do přiměřené výšky 

(4 m) podle individuálních 

předpokladů- přeskakuje 

krátké švihadlo snožmo a s 

meziskokem - podle svých 

možností krouží gymnastickou 

obručí  

Cvičení na nářadí  

- lavičky, žebřiny, švédská 
bedna, šplh na tyči, švihadlo,  
obruč  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché osvojované 

pohybové dovednosti   

- zvládá průpravná 
cvičení pro kotoul vpřed a vzad  
- předvede kotoul vpřed a 
vzad a jeho modifikace,  
chůzi po obrácené lavičce bez 

dopomoci  

Základy gymnastiky  

- průpravná cvičení, akrobacie - 
kotoul vpřed a vzad, cvičení na 
nářadí -přeskoky, obrácená  
lavička  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s  - provádí jednoduché kondiční  Rytmické a kondiční formy  

 

individuálními předpoklady 

jednoduché osvojované 

pohybové dovednosti  

cvičení s hudbou    

- předvede krok poskočný, 

přísunný v jednoduchých tancích  

cvičení  

- kondiční cvičení s hudbou 

nebo rytmickým doprovodem - 

základy estetického pohybu, 

jednoduché tance  
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Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ – rozvoj herní kreativity, vyjádření hudby pohybem při 

rytmické gymnastice  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché osvojované 

pohybové dovednosti  

- opakuje po učiteli 
běžeckou abecedu   
- ovládá základní 
techniku běhu, rychlý běh do 50 
metrů a vytrvalý běh do 300 
metrů na dráze  
- ovládá techniku skoku 
do dálky  
-seznamuje se s technikou skoku 
do výšky z krátkého rozběhu   
- ovládá techniku hodu 

míčkem   

Základy atletiky  

- běžecká abeceda, rychlý běh, 
vytrvalý běh, skok do dálky a do 
výšky, hod míčkem, měření 
výkonu  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-5-1-08 Zorganizuje 

nenáročné pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy  

 - ovládá průpravná cvičení pro 
manipulaci s míčem - zvládá 
dle svých možností 
zjednodušená pravidla 
sportovních her  

  

Základy sportovních her - 
manipulace s míčem a herním 
náčiním, spolupráce ve hře, 
zjednodušená pravidla- 
minikopaná, vybíjená,  
přehazovaná, florbal, košíková  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché osvojované 

pohybové dovednosti  

- dodržuje bezpečnost při 
bruslení  
- obuje se do bruslí 

samostatně  

nebo s dopomocí  

- vstoupí bezpečně na led, 
předvede chůzi a skluz, podle 
svých možností samostatně jezdí 
popředu, po jedné brusli, 
zanožuje a přednožuje, zatáčí na 
obou bruslích  
- dokáže zastavit, změnit 
směr jízdy  
- jezdí na rychlost do 20 

metrů a usiluje o zlepšení svých 

výkonů  

Bruslení  

- základní techniky pohybu na  

bruslích  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Tv-5-1-07 Užívá při pohybové 

činnosti základní osvojené 

tělocvičné názvosloví; cvičí 

podle jednoduchého nákresu, 

popisu cvičení  

  Komunikace a organizace v 
Tělesné výchově  
- základní tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností,  
smluvené povely, signály  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Tv-5-1-06 Jedná v duchu 

fairplay: dodržuje pravidla her 

a soutěží, pozná a označí zjevné 

přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje; 

respektuje při pohybových 

činnostech opačné pohlaví  

- chová se v duchu olympijských 

ideálů, seznámí se s 

olympijskými symboly  

Zásady jednání a chování  

- fair-play, olympijské ideály a  

symboly  

  

Průřezové téma  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Olympijské hry a 

význam sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi různých národů a 

národností  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-5-1-09 Změří základní 
pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky  

  

TV-5-1-05 Jednoduše zhodnotí 
kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny 
k vlastnímu provedení  
pohybové činnosti  

  

  Měření a posuzování 
pohybových dovedností  
- měření výkonů  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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   

- získá potřebné informace z 

novin, televize a internetu  

Zdroje informací o pohybových 
činnostech  

  

Průřezové téma  
6.MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  – vliv médií na zdravý životní styl a na kvalitu života  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka Učivo 

TV-5-1-11adaptuje se na vodní 

prostředí, dodržuje hygienu 

plavání, zvládá v souladu s 

- zvládá dle svých 
možností základní plavecký styl  
- seznámí se se základy 

Plavání  

- hry na seznámení s vodou  

- dýchání do vody  
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individuálními předpoklady 

plavecké dovednosti  

 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a 

bezpečnosti 

pomoci při záchraně tonoucího 
a s první  
pomocí  

při plavání jedná podle pravidel 

bezpečnosti a hygieny 

- splývání  

- jeden plavecký způsob  

(plavecká technika)  

 

Průřezové téma  

 

Přesahy, komentář 

  

  

Ročník: 5.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-5-1-01 Podílí se na realizaci 

pravidelného pohybového 

režimu, uplatňuje kondičně  

- získává radostný pocit z 

pohybu  

Význam pohybu pro zdraví  

- pohybový režim žáků, délka a 

intenzita pohybu  

 

zaměřené činnosti, projevuje 
přiměřenou samostatnost a 
vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti  

  

   

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-5-1-02 Zařazuje do 
pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti 
s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým  
Oslabením  

  

  

  

Zdravotně zaměřené 

činnosti - průpravná, 

kompenzační, relaxační a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení a 

jejich praktické využití  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Uplatňuje pravidla hygieny  

  

  Hygiena při Tělesné výchově - 

vhodné oblečení a obutí pro 

pohybové aktivity  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

402  

  

TV-5-1-04 Uplatňuje pravidla 
hygieny a bezpečného chování 
v běžném sportovním 
prostředí; adekvátně reaguje v 
situaci úrazu spolužáka  

  

- zvládá poskytnout první 

pomoc při drobných zraněních 

spolužáka a zavolá pomoc v 

případě úrazu  

Bezpečnost při pohybových 
činnostech  
-první pomoc v podmínkách  

Tělesné výchovy  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Tv-5-1-03 Zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti; vytváří varianty  
osvojených pohybových her  

  

- zvládá několik pohybových her 

- využívá pro pohybovou hru 

netradiční náčiní   

Pohybové hry  

- s různým zaměřením a 
využitím nářadí a náčiní, 
netradiční pohybové hry a  
aktivity  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti  

- používá lavičku k 
pohybovým činnostem, k 
přelézání, plazení a cvičení 
rovnováhy   
- využívá žebřiny ke 

šplhání, slézání, visu a 

protahování - prolézá a 

přeskakuje jednotlivé díly 

švédské bedny - šplhá na tyči s 

přírazem do přiměřené výšky 

(4 m) podle individuálních 

předpokladů  

- přeskakuje krátké švihadlo 

snožmo a s meziskokem 

 - podle svých možností krouží 

gymnastickou obručí 

Cvičení na nářadí  

- lavičky, žebřiny, švédská 
bedna, šplh na tyči, švihadlo,  
obruč  

  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti  

- zvládá průpravná 
cvičení pro kotoul vpřed a vzad  
- předvede kotoul vpřed 

a vzad a jeho modifikace, chůzi 

po obrácené lavičce bez 

dopomoci  

Základy gymnastiky  

- průpravná cvičení, akrobacie - 
kotoul vpřed a vzad, cvičení na 
nářadí -přeskoky, obrácená  
lavička  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-5-1-03 Zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti; vytváří varianty  
osvojených pohybových her  

  

- provádí jednoduché 
kondiční cvičení s   
- předvede jednoduchý 
estetický taneční pohyb   
- předvede krok 

poskočný, přísunný v 

jednoduchých tancích  

Rytmické a kondiční formy 
cvičení  
- kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem  - 
základy estetického pohybu,  
jednoduché tance  

  

Průřezové téma  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – rozvoj herní kreativity, vyjádření hudby pohybem 

při rytmické gymnastice  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti  

- opakuje po učiteli 
běžeckou abecedu (liftink, 
skipink, zakopávání)  
- ovládá základní 
techniku běhu, rychlý běh do 60 
metrů a vytrvalý běh do 800 
metrů na dráze  
- ovládá techniku skoku 
do dálky  
- seznamuje se s 
technikou skoku do výšky z 
krátkého rozběhu (způsobem 
skřižným a skrčným)  
- ovládá techniku hodu 

míčkem   

Základy atletiky  

- běžecká abeceda, rychlý běh, 
vytrvalý běh, skok do dálky a do 
výšky, hod míčkem, měření 
výkonu  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-5-1-08 Zorganizuje 

nenáročné pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy  

 - ovládá průpravná cvičení pro 
manipulaci s míčem  - zvládá 
dle svých možností 
zjednodušená pravidla  
sportovních her  

  

Základy sportovních her - 
manipulace s míčem a herním 
náčiním  
- spolupráce ve hře  - 

zjednodušená pravidla – 

minikopaná, vybíjená,  

  přehazovaná, florbal, košíková  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Tv-5-1-07 Užívá při pohybové 

činnosti základní osvojené 

tělocvičné názvosloví; cvičí 

podle jednoduchého nákresu, 

popisu cvičení  

  Komunikace a organizace v 
Tělesné výchově  
- základní tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály  
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Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-5-1-06 Jedná v duchu 
fairplay: dodržuje pravidla her 
a soutěží, pozná a označí zjevné 
přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje; 
respektuje při pohybových  
činnostech opačné pohlaví  

  

- chová se v duchu olympijských 

ideálů, seznámí se s 

olympijskými symboly  

Zásady jednání a chování  

- fair-play, olympijské ideály a  

symboly  

  

Průřezové téma  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Olympijské hry a 

význam sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi různých národů a 

národností  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Tv-5-1-09 Změří základní 
pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky  

  

TV-5-1-05 Jednoduše zhodnotí 
kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny 
k vlastnímu provedení  
pohybové činnosti  

  

  Měření a posuzování 
pohybových dovedností  
- měření výkonů  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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   

- získá potřebné informace z 

novin, televize a internetu  

Zdroje informací o pohybových 
činnostech  

  

Průřezové téma  
6.MEDIÁLNÍ VÝCHOVA– vliv médií na zdravý životní styl a na kvalitu života  

Přesahy, komentář  

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaží se začleňovat pohyb do denního režimu 

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým 
oslabením  

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností  

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 
pohybové činnosti   

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti  

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play  
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- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla  

- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění 

organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy  

  

Ročník: 6.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Aktivně vstupuje do 
organizace svého pohybového 
režimu  

  

  

  

  

  

  

  

Uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém 

prostředí sportovišť  

- užívá a rozpozná 
základní startovní povely  
- usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti  
- samostatně se připraví 
před pohybovou činností  

  

Atletika  

- průpravná běžecká 
cvičení, běžecká abeceda, 
starty, běh  
na 60m  

, vytrvalý běh na dráze- 
štafetová předávka - 
skok do dálky z plného 
rozběhu  
- skok do výšky z plného 
rozběhu  
- hod míčkem z rozběhu  

- základní evidence 

výkonů  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém  
prostředí sportovišť  

  

  

Užívá osvojované názvosloví 
na úrovni cvičence  

  

- usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti  
- samostatně se připraví 
před pohybovou činností  

  

  

Gymnastika  

- přeskoky – skoky odrazem, 

roznožka přes kozu našíř, 

skrčka přes kozu našíř - 

protahovací, kompenzační, 

vyrovnávací, relaxační cvičení – 

strečink, jóga  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti  

  

  

  

  

Sportovní hry  

- drobné pohybové hry s 

různým zaměřením  
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Aktivně vstupuje do 
organizace svého pohybového 
režimu  

  

TV-9-1-04 Odmítá drogy a jiné 
škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím, 
upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o  
znečištění ovzduší  

  

  

Tv-9-3-02 Naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné 
soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu  
přírody při sportu  

  

  

- zvládá praktické jednání a 
rozhodování i ve vypjatých  
situacích  

  

  

  

   

- základní pravidla 
sportovních her  
- specifika bezpečnosti a 
hygieny při sportovních hrách  
- příprava a organizace 

utkání  

- sportovní hry – florbal 
(přihrávky, založení útoku, 
standardní situace, přesilová 
hra, oslabení, základní taktické 
cvičení, zdokonalování založení 
útoku, základní defenzivní 
činnosti, obranné systémy) - 
další sportovní hry –  
basketbal, fotbal, přehazovaná  

(herní činnosti jednotlivce, 

základy herních systémů, 

herní kombinace, utkání)  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

  

Ročník: 7.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu  
 

- zvládá podle svých 
předpokladů techniku rychlého 
a vytrvalého běhu  

 
- užívá a rozpozná 
základní startovní povely 
 
 - zvládá podle svých 
předpokladů techniku skoků do  
dálky a do výšky  
 
 
 - zvládá podle svých 
předpokladů techniku hodu 
míčkem z rozběhu  
 

Atletika  

- starty, běh na 60m 
vytrvalý běh na dráze,  
štafetová předávka - skok do 
dálky z plného rozběhu  
- skok do výšky z plného 
rozběhu  
- hod míčkem z rozběhu  

- základní evidence 

výkonů  
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TV-9-3-06 Zorganizuje 
samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje na úrovni 
školy, spolurozhoduje  
osvojované hry a soutěže  

  

TV-9-3-05 Sleduje určené prvky 

pohybové činnosti a výkony, 

eviduje je a vyhodnotí  

  

 

- provede organizaci  

jednotlivých soutěží  

  

  

  

- změří výkony atletických 
disciplín  
- sestaví tabuli rekordů  

  

 

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové  
dovednosti   

  

  

  

  

- cvičí podle slovních pokynů  

- zvládá základní prvky   

  

  

Gymnastika  

- přeskoky – skoky odrazem, 
roznožka přes kozu našíř, 
skrčka přes kozu našíř - 
protahovací, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační cvičení – 
strečink, jóga  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-9-2-01 Zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při  
rekreačních činnostech  

  

Některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s  
konkrétním účelem  

 

TV-9-3-06 Zorganizuje 
samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje na úrovni 
školy, spolurozhoduje  
osvojované hry a soutěže  

 

TV-9-3-03 Dohodne se na 

spolupráci i jednoduché taktice 

vedoucí k úspěchu družstva a 

- uplatňuje zkušenosti z 
míčových her i v dalších 
sportech  
- provede základní údržbu 
náčiní a úpravu hřiště před  
utkáním a po utkání  

  

  

  

  

  

  

- dokáže řídit sportovní 
utkání svých vrstevníků  
 

Sportovní hry  

- drobné pohybové hry s  

různým zaměřením  

- základní pravidla 
sportovních her  
- specifika bezpečnosti a 
hygieny při sportovních hrách  
- příprava a organizace 

utkání  

- sportovní hry – florbal 
(přihrávky, založení útoku, 
standardní situace, přesilová 
hra, oslabení, základní taktické 
cvičení, zdokonalování založení 
útoku, základní defenzivní 
činnosti, obranné systémy) - 
další sportovní hry –  
basketbal, fotbal, přehazovaná 

(herní činnosti jednotlivce, 

základy herních systémů, herní 
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dodržuje ji kombinace, utkání) 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

Ročník: 8.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-9-1-03 Samostatně se 
připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s 
hlavní činností - zatěžovanými 
svaly  

  

  

  

  

TV-9-2-02 Posoudí provedení 

osvojované pohybové činnosti, 

označí zjevné nedostatky a 

jejich možné příčiny  

- zvládá podle svých 
předpokladů techniku rychlého 
a vytrvalého běhu   
- užívá a rozpozná 
základní startovní povely - 
zvládá podle svých předpokladů 
techniku skoků do  
dálky a do výšky  - zvládá 
podle svých předpokladů 
techniku vrhu koulí  
- změří výkony atletických  

disciplín  

  

Atletika  

- starty, běh na 60m 
vytrvalý běh na dráze- štafetová 
předávka, štafetový běh  
- skok do dálky z plného 
rozběhu  
- skok do výšky z plného  

rozběhu  

- vrh koulí   

- základní evidence 

výkonů  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti  

  

- zvládá základy 
aerobního cvičení s hudbou 
(především dívky)  
- zvládá základní prvky   

Gymnastika  

- přeskoky – skoky 
odrazem, roznožka přes kozu 
našíř rytmická a kondiční 
gymnastika  
- cvičení s hudebním  

doprovodem  

- vyrovnávací, relaxační 

cvičení  

– strečink, jóga  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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TV-9-1-05 Uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i v méně 
známém prostředí sportovišť, 
předvídá možná nebezpečí 
úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost  

  

  

  

  

Tv-9-1-01 Aktivně vstupuje do 

organizace svého pohybového  

- uplatňuje zkušenosti z 
míčových her i v dalších 
sportech  
- rozpozná základní herní 
činnosti jednotlivce, herní  
kombinace a uplatňuje je ve hře  

  

  

  

  

- určí taktiku hry a 

dodržuje ji za pomoci 

spoluhráčů, učitele  

Sportovní hry  

- základní pravidla 
sportovních her  
- specifika bezpečnosti a 
hygieny při sportovních hrách  
- příprava a organizace 

utkání  

- sportovní hry – florbal 

(přihrávky, založení útoku, 

standardní situace, přesilová 

hra, oslabení, základní taktické 

cvičení, zdokonalování založení 

útoku, základní defenzivní 

činnosti, obranné systémy,  

režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s  
konkrétním účelem  

  

  

TV-9-1-02 Usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti; z nabídky 
zvolí vhodný  
rozvojový program  

  

  

TV-9-3-04 Rozlišuje a uplatňuje 
práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího,  
diváka, organizátora  

  

TV-9-3-03 Dohodne se na 
spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a  
dodržuje ji  

  

Zorganizuje samostatně i v 
týmu jednoduché turnaje na 
úrovni školy, spolurozhoduje  
osvojované hry a soutěže  

  

Sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony, eviduje je a 

vyhodnotí  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- provede organizaci  

jednotlivých soutěží  

  

  

  

  

- dokáže řídit sportovní 
utkání svých vrstevníků  

  

  

- sestaví tabuli rekordů  

  

  

standardní florbalová utkání 

1+4, důraz na ovládání 

taktických prvků a pravidel hry, 

základní rozhodcovské a 

trenérské dovednosti) - další 

sportovní hry – basketbal, 

fotbal, volejbal (herní činnosti 

jednotlivce, základy herních 

systémů, herní kombinace, 

utkání  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
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Ročník: 9.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-9-1-01 Aktivně vstupuje do 
organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s  
konkrétním účelem  

  

  

  

  

TV-9-3-07 Zpracuje naměřená 
data a informace o  
pohybových aktivitách a podílí  

se na jejich prezentaci  

  

TV-9-3-05 Sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a výkony,  
eviduje je a vyhodnotí 

  

- zvládá podle svých 
předpokladů techniku rychlého a 
vytrvalého běhu - zvládá podle 
svých předpokladů techniku 
skoků do  
dálky a do výšky  - zvládá 
podle svých předpokladů 
techniku vrhu koulí  
- změří výkony atletických 
disciplín  
- sestaví tabuli rekordů  

  

Atletika  

- běh na 60m  

- vytrvalý běh na dráze  

- štafetová předávka, 
štafetový   běh  
- skok do dálky z plného 
rozběhu  
- skok do výšky z plného  

rozběhu  

- vrh koulí  

- základní evidence 

výkonů  

 

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-9-1-01 Aktivně vstupuje do 
organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s  
konkrétním účelem  

  

  

  

  

TV-9-1-02 Usiluje o 

zlepšení své tělesné 

zdatnosti, z nabídky zvolí 

vhodný rozvojový program  

- zvládá bezpečně 
záchranu –  - zvládá základy 
aerobního cvičení s hudbou 
(především dívky)  
- sestaví pohybovou 
improvizaci na hudební a 
rytmický  
doprovod  

  

  

  

Gymnastika  

- přeskoky – skoky 
odrazem -roznožka přes kozu 
našíř i nadél   
- cvičení s hudebním 
doprovodem  
- protahovací, 
kompenzační, vyrovnávací, 
relaxační cvičení – strečink, jóga  

  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

TV-9-2-01 Zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při  
rekreačních činnostech  

 

- uplatňuje zkušenosti z 
míčových her i v dalších 
sportech  
- určí taktiku hry a 

dodržuje ji za  

pomoci spoluhráčů, učitele 

Sportovní hry  

- základní pravidla 
sportovních her  
- specifika bezpečnosti a 
hygieny při sportovních hrách  
- příprava a organizace 

utkání  
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TV-9-3-06 Zorganizuje 
samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, 
turistické akce na úrovni školy; 
spolurozhoduje osvojované  
hry a soutěže  

  

 

 

  

TV-9-3-03 Dohodne se na 
spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a  
dodržuje ji  

  

  

TV-9-2-02 posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a 
jejich možné příčiny  

  

Sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony, eviduje je a 

vyhodnotí  

 

Upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o  
znečištění ovzduší  

 

TV-9-3-01 Užívá osvojované 
názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře 
novin a časopisů, uživatele 
internetu  

 

  

  

- dokáže řídit sportovní 
utkání svých vrstevníků  

  

  

  

  

  

  

- rozpozná základní herní 
činnosti jednotlivce, herní 
kombinace a uplatňuje je ve hře 
- určí taktiku hry a dodržuje ji za  
pomoci spoluhráčů, učitele  

  

- sportovní hry 

 – florbal (přihrávky, založení 

útoku, standardní situace, 

přesilová hra, oslabení, základní 

taktické cvičení, zdokonalování 

založení útoku, základní 

defenzivní činnosti, obranné 

systémy, standardní florbalová 

utkání 1+4, důraz na ovládání 

taktických prvků a pravidel hry, 

základní rozhodcovské a 

trenérské dovednosti) - další 

sportovní hry – basketbal, 

fotbal, volejbal (herní činnosti 

jednotlivce, základy herních 

systémů, herní kombinace, 

utkání)  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

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 neznámém prostředí 
- zvládá i dlouhodobější pobyt v 
přírodě a přesun s mírnou zátěží 
v náročnějším terénu - zvládá 
první pomoc při vážnějších 
úrazech  
v improvizovaných podmínkách  

  

Sportovní den   

Den zdraví  
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Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

 

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 

dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních lokomocí  

TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení  

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem  

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity  

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného  

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu  

- využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy  

- chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy, změří úroveň své tělesné zdatnosti  

TV-9-2-01p zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje 

je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech  

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků  

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka TV-9-3-

02p naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu  

TV-9-3-03p dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji  

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka  

TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je TV-9-3-06p 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže  

  

5.10   1.blok – volitelné předměty: Sportovní výchova/ Historický seminář  

Přehled volitelných předmětů, které budou zařezovány podle zájmu žáků (s časovou 

dotací 1 disponibilní hodina týdně):  

  

6. ročník (1 hodina)  

- Sportovní výchova   

- Historický seminář  

7. ročník (1 hodina)  

- Sportovní výchova   

- Historický seminář  

  

  

5.10.1. Sportovní výchova  

  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  0 + 1  0 + 1  -  -  
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Charakteristika předmětu  

Volitelný vyučovací předmět Sportovní výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk 

a zdraví. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na povinný předmět Tělesná výchova, který 

rozšiřuje. Je určen především žákům pohybově nadaným, kteří již dosáhli určité "sportovní 

výkonnosti". Výuka je zaměřena na regeneraci sil, vhodnou kompenzaci různého zatížení.  

Velký důraz je kladen na rozvíjení schopnosti týmové spolupráce a komunikace při pohybu v 

různých sportovních hrách a soutěžích. Velkou roli hrají žákův prožitek, pocit úspěchu a 

pozitivní sebehodnocení, ke kterým výuka vyučovacího předmětu Sportovní výchova 

směřuje.  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  

Vzdělávací obsah volitelného předmětu Sportovní výchova navazuje na výstupy předmětu 

Tělesná výchova. Výběr rozšiřujícího učiva je ovlivněn prostorovými a materiálními 

podmínkami školy a především zájmem žáků (v souvislosti s tím, které sportovní trendy se 

aktuálně rozvíjejí a o které jeví žáci největší zájem). Z tohoto důvodu byly zařazeny sportovní 

hry – florbal, (fotbal, basketbal, volejbal). Uvedené výstupy a učivo nejsou „dogmaticky“ 

pevně stanoveny; je v pravomoci učitele, na které výstupy a učivo se více zaměří. Volitelný 

vyučovací předmět Sportovní výchova si mohou vybrat pouze žáci 2. stupně ZŠ od 6. třídy. 

Týdenní hodinová dotace předmětu Sportovní výchova činí 1 disponibilní hodinu.  

Učební osnovy a očekávané výstupy jsou pro 6. až 9. ročník stejné, hodnocení očekávaných 

výstupů bude zohledněno podle věku a dispozic každého žáka. Vzdělávání je zaměřeno na:  

- rozvoj osobních pohybových dovedností a kultivaci pohybu  

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty  

- regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole  

- osvojování dovedností organizovat pohybové činnosti  

- uplatňování vztahů fair play v životě  

- aktivní zapojování žáků do činností podporujících základní organizační, hygienické a 

bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné sportovní činnosti ve známém i méně 

známém prostředí  

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako důležitých předpokladů 

výběru profesní dráhy  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel  

- vede žáky ke správnému vyjadřování, zodpovědnosti za své zdraví  

- uplatňuje individuální přístup k žákovi, tak, žák mohl vnímat své zlepšení  

- jde příkladem v dalším vzdělávání v oblasti sportu  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů  

- podporuje týmovou práci  

Kompetence komunikativní  
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Učitel  

- vede žáky k otevřené a účinné komunikaci  

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

- jde příkladem svým profesionálním přístupem ke komunikaci s žáky školy, rodiči i 

veřejností  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- vede žáky k práci v týmech  

- rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role  

- vytváří situace, kde se žáci vzájemně potřebují  

- podporuje vzájemnou pomoc žáků  

- umožní každému žákovi zažít úspěch  

- prezentuje a podporuje myšlenky olympijského hnutí  

Kompetence občanské  

Učitel  

- vede žáky k ohleduplnosti vůči všem  

- v hodnocení žáků uplatňuje prvky pozitivní motivace  

- vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví   

- respektuje osobnost žáka  

- je připraven podat komukoliv z žáků pomocnou ruku  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti  

- vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí  

- důsledně vede žáky k dodržování hygienických zásad pro provádění sportovní činnosti ve 

známém i méně známém prostředí  

 Kompetence digitální  

Učitel  

- umožňuje využívat prostředky a technologie vhodné pro tělesnou výchovu 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

1. Osobnostní a sociální výchova a/ 

Osobnostní rozvoj  

- seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání při hrách a soutěžích v 

duchu fair play b/ Sociální rozvoj  

- poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině  

- mezilidské vztahy – nezneužívat sílu k řešení konfliktů mezi spolužáky - komunikace – 

slušné vyjadřování v hodinách, řešení konfliktů pochopení nutnosti spolupráce při hrách c/ 

Morální rozvoj  

- hodnoty, postoje, praktická etika – spravedlnost při soutěžích a hrách, respektování soupeře, 

rozhodčího  

5. Enviromentální výchova   
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- vztah člověka k prostředí – rozmanitost vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních 

lidí, možnosti a způsoby ochrany zdraví  

6. Mediální výchova   

- tvorba mediálního sdělení – výsledky sportovní soutěže pro školní časopis, místní tisk 

- práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu  

  

  

Ročník: 6.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - zdůvodní význam pohybových 

her pro navazování a 

upevňování mezilidských 

kontaktů  

Význam pohybových her pro 

ovlivňování pohybových 

předpokladů a osobnostních 

vlastností  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - uplatňuje zkušenosti z 

míčových her i v dalších 

sportech  

Drobné pohybové hry s 

různým zaměřením  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

 

    

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - rozpozná základní herní  

činnosti jednotlivce, herní  

kombinace   

- uplatňuje je ve hře  

Význam sportovních her pro 

rozvoj herních dovedností  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role 

hráče  

- uplatňuje je ve hře  Herní role a funkce  

– brankář, hráč v poli, …  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - určí taktiku hry a dodržuje ji za 

pomoci spoluhráčů, učitele - 

objasní princip hry a pravidla 

hry  

Základní pravidla sportovních 

her  
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Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - provede základní údržbu náčiní 

a úpravu hřiště před utkáním a 

po utkání  

Specifika bezpečnosti a 

hygieny při sportovních 

hrách  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zorganizuje samostatně i v 

týmu jednoduché turnaje na 

úrovni školy, spolurozhoduje 

osvojované hry a soutěže  

- ve hře využívá 
dovedností, které si osvojil 
jako brankář, hráč, rozhodčí, 
hlavní organizátor turnaje - 
provede základní údržbu 
náčiní a úpravu hřiště před 
utkáním a po utkání  
- uspořádá turnaj pro 

skupinu žáků  

Příprava a organizace utkání  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí  
k úspěchu družstva a dodržuje 

ji  

- objasní princip hry a 
pravidla hry  
- předvede jednoduchou  

dovednost s holí  

- předvede zpracování 

míčku holí, nohou, tělem  

Sportovní hry – florbal - 

florbal (přihrávky, založení 

útoku, standardní situace, 

přesilová hra, oslabení, 

základní taktické cvičení, 

zdokonalování založení útoku, 

základní defenzivní činnosti, 

obranné systémy, standardní 

florbalová utkání 1+ 4, důraz na 

ovládání taktických prvků a 

pravidel hry, základní 

rozhodcovské a  

 

  trenérské dovednosti)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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  - rozpozná základní herní  

činnosti jednotlivce, herní  

kombinace  

- uplatňuje je ve hře  

- objasní princip hry a 
pravidla hry  
- aplikuje herní 

dovednosti a samostatně 

posuzuje hru  

Další sportovní hry  

- basketbal, fotbal, volejbal 

(herní činnosti jednotlivce, 

základy herních systémů, herní 

kombinace, utkání)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - dokáže řídit sportovní 
utkání svých vrstevníků  
- snaží se o fair play 
jednání při hrách, má radost ze 
hry, ne z prohry jiného  
- reprezentuje svůj oddíl 

nebo školu v dané věkové 

kategorii - za pomoci učitele 

uplatňuje jednoduché varianty 

taktiky hry,(rozestavení hráčů 

při hře a při přesilové hře)  

Základní principy pro řízení a  
rozhodování pohybových her  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Rozlišuje a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z role  
hráče, rozhodčího, 

organizátora  

- uspořádá turnaj pro 
skupinu žáků  
- ve hře využívá 
dovedností, které si osvojil jako 
brankář, hráč, rozhodčí, hlavní 
organizátor turnaje  
- aplikuje herní 

dovednosti a samostatně 

posuzuje hru  

  
Úkoly vyplývající z herních 

funkcí a rolí ve hře  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - snaží se o fair play 
jednání při hrách, má radost ze 
hry, ne z prohry jiného  
- reprezentuje svůj oddíl 

nebo školu v dané věkové 

kategorii - za pomoci učitele 

uplatňuje jednoduché varianty 

taktiky hry, (rozestavení hráčů 

při hře a při přesilové hře)  

Radost ze hry, požitek, 

spolupráce  
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Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - zdůvodní význam pohybových 

her pro navazování a 

upevňování mezilidských 

kontaktů  

Význam sportovních her pro 

rozvoj herních dovedností  

     

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - provede základní údržbu 

náčiní a úpravu hřiště před 

utkáním a po utkání  

  

Úprava různých povrchů  
hřišť  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

  

Ročník: 7.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - zdůvodní význam 
pohybových her pro navazování 
a upevňování mezilidských 
kontaktů  
- uplatňuje zkušenosti z 

míčových her i v dalších 

sportech  

Pohybové hry  

- význam pohybových her 
pro ovlivňování pohybových 
předpokladů a osobnostních  
vlastností žáka   

- drobné pohybové hry s 

různým zaměřením  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - uplatňuje zkušenosti z 
míčových her i v dalších 
sportech  
- za pomoci učitele 

uplatňuje jednoduché varianty 

taktiky hry, (rozestavení hráčů 

při hře a při přesilové hře)  

Sportovní hry  

- význam sportovních 
her pro rozvoj herních 
dovedností - základní pravidla 
sportovních her  
- specifika bezpečnosti a 

hygieny při sportovních hrách  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Rozlišuje a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z role  
hráče, rozhodčího,  

organizátora  

  

- rozpozná základní herní  

činnosti jednotlivce, herní  

kombinace  

- uplatňuje je ve hře  

Herní role a funkce  

– brankář, hráč v poli, …  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zorganizuje samostatně i v 

týmu jednoduché turnaje na 

úrovni školy, spolurozhoduje 

osvojované hry a soutěže  

- uspořádá turnaj pro 
skupinu žáků ve hře  
- využívá dovedností, 

které si osvojil jako brankář, 

hráč, rozhodčí, hlavní 

organizátor  

Příprava a organizace utkání  

  

 turnaje  

- aplikuje herní dovednosti a 

samostatně posuzuje hru  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí  
k úspěchu družstva a dodržuje 

ji  

- určí taktiku hry a 
dodržuje ji za pomoci 
spoluhráčů, učitele - objasní 
princip hry a pravidla hry  
- předvede jednoduchou  

dovednost s holí  

- předvede zpracování 
míčku holí, nohou, tělem za 
pomoci učitele uplatňuje 
jednoduché varianty taktiky hry,  
(rozestavení hráčů při hře a při 

přesilové hře)  

Florbal  

- florbal (přihrávky, založení 

útoku, standardní situace, 

přesilová hra, oslabení, základní 

taktické cvičení, zdokonalování 

založení útoku, základní 

defenzivní činnosti, obranné 

systémy, standardní florbalová 

utkání 1+ 4, důraz na ovládání 

taktických prvků a pravidel hry, 

základní rozhodcovské a 

trenérské dovednosti)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - objasní princip hry a pravidla 

hry za pomoci učitele uplatňuje 

jednoduché varianty taktiky hry, 

(rozestavení hráčů při hře a při 

přesilové hře)  

Další sportovní hry  

- basketbal, fotbal, volejbal 

(herní činnosti jednotlivce, 

základy herních systémů, herní 

kombinace, utkání)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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  - dokáže řídit sportovní 
utkání svých vrstevníků  
- snaží se o fair play 
jednání při hrách, má radost ze 
hry, ne z prohry jiného  
- reprezentuje svůj oddíl 

nebo školu v dané věkové 

kategorii  

Základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her  

- úkoly vyplývající z herních 

funkcí a rolí ve hře - radost 

ze hry, požitek, spolupráce  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - provede základní údržbu náčiní 

a úpravu hřiště před utkáním a 

po utkání  

  

Úprava různých povrchů  
hřišť  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

  

5.10.2. Historický seminář  

  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  0 + 1  0 + 1  -  -  

  

Charakteristika předmětu  

Výuka Historického semináře otevírá žákům pohled na dějinný vývoj královského 

města Kadaně. Seznamuje žáky nejen s dějinnými událostmi, ale i s významnými 

historickými osobnostmi, které ovlivnily historické směřování našeho města. Důraz je kladen 

na hlubší poznání našich národních dějin, především pak těch, které měly přímou souvislost s 

historií Kadaně. Dále pak na dějiny kultury (architektura – poznávání staveb, malířství a 

sochařství).   

Obsahové, časové a organizační vymezení:  

Volitelný předmět Historický seminář se vyučuje jako volitelný předmět v 6. a 7. ročníku v 

časové dotaci 1 hodina týdně (využití 1 disponibilní hodiny). Výuka se realizuje také formou 

vycházek, exkurzí.  

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Historický seminář směřuje k:  

- získávání poznatků o minulosti  

- kultivování historického povědomí  

- uchovávání historického povědomí a předávání historických poznatků a zkušeností  

- poznávání historie našeho města  

- uvědomování si vlivu historie na současnou podobu města  

- kultivovanému vnímání umění a architektury  

- poznávání historie jako přirozeného procesu utváření lidské civilizace  
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- práci s historickými prameny  

Vyučovací předmět Historický seminář je úzce spojen s dalšími vyučovacími předměty: 

Zeměpis - orientace v prostoru, práce s mapou  

Výtvarná výchova – kulturní a architektonický obraz našeho města, poznávání uměleckých 

děl stavebních slohů  

Občanská výchova – postavení člověka v různých stupních lidského společenství  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. 

Kompetence k učení:  

Učitel  

- vede žáky k zamyšlení nad historickým vývojem  

- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů 

Kompetence k řešení problémů:  

Učitel  

- zařazuje aktivity (diskuse, výklad, řešení problémů)  

- zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením, vede ke kritickému 

myšlení a logickému uvažování  

Kompetence komunikativní:  

Učitel  

- vede žáky k práci s různými typy textů  

- vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování, zařazuje do výuky diskusi  

Kompetence sociální a personální:  

Učitel:  

- vytváří příznivé klima třídy  

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 Kompetence občanské:  

Učitel  

- reflektuje ve výuce společenské i přírodní dění, vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé  

- pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 

Kompetence pracovní:  

Učitel  

- požaduje dodržování dohodnuté kvality práce  

- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat  

 Kompetence digitální:  

Učitel  

- vede žáky k využívání digitálních technologií vhodných pro výuku 

 

Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata:  

2. Výchova demokratického občana  

- občan, občanská společnost, stát (základní principy a hodnoty demokratického politického 

systému)  

4. Multikulturní výchova:  

- kulturní diference  
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- lidské vztahy  

  

Učební osnovy  

  

Ročník: 6.  

  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Uvede příklady zdrojů 
informací o minulosti, 
pojmenuje instituce, kde jsou  
tyto zdroje shromažďovány  

  

Uvede konkrétní příklady 

důležitosti a potřebnosti 

dějepisných poznatků  

- vysvětlí význam 
historického zkoumání na 
konkrétních pramenech  
- uvede příklady 

historických pramenů a institucí, 

které prameny shromažďují  

  
Úvod do studia místních a 

regionálních dějin  

- význam zkoumání místních a  

regionálních dějin - 
historické prameny  
- terénní výzkum  

  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - uvede příklady archeologických 

lokalit  

Pravěk stopy pravěku v našem 
regionu - podmínky pro 
osidlování území Kadaňska, 
osidlování  
Poohří  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - uvede příklady archeologických 

lokalit  

Starověk  

- Kadaň ve starověku  

- národy procházející Kadaní  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  

  

  

- charakterizuje první 
státní útvary na našem území a 
jejich vliv na náš region  
- objasní vznik měst a 

význam městských privilegií - 

popíše význam husitské  

Středověk  

- Kadaň a její budování v 
době středověké kolonizace - 
Kadaň jako královské město  
- Kadaň v době husitství  

- církevní řády působící v  

 revoluce a její vliv v severních  

Čechách  

-  charakterizuje křesťanství a 

jiná náboženství na Kadaňsku  

Kadani  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - popíše vliv německé 
reformace na náš kraj - 
charakterizuje dopad třicetileté 
války  
- popíše rozsah a dopad 
tereziánských reforem na  
náboženský obraz Kadaňska  

  

- objasní rozložení 

jednotlivých průmyslových 

odvětví a jejich vliv na 

zaměstnanost a podobu regionu  

Novověk  

- Kadaň a reformace  

- třicetiletá válka  

- tereziánské a josefínské 
období dějin na Kadaňsku - 
Kadaň a průmyslová revoluce  

  

Průřezové téma  

  

   

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - popíše dopad 1. a 2. 

světové  

války na naše město  

- zhodnotí vliv totalitního 

režimu na společenské, kulturní, 

přírodní, průmyslové a politické 

dění ve městě  

20. století a Kadaň  

- první a druhá světová válka v  

Kadani  

- Kadaň v letech 1948 - 1990  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - rozpozná nejdůležitější 
umělecké slohy, které utvářely  
architektonický ráz města  

  

- porovná obraz dějin 
vylíčený místních legendách  s 
obsahem historických pramenů  

  

- vyjmenuje slavné 

rodáky a popíše jejich práci  

Dějiny kultury na Kadaňsku, 
exkurze  

- architektura, malířství, 
sochařství  
- legendy, mýta a báje  

Kadaňska  

- významné 

pamětihodnosti  

- slavní rodáci  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

Ročník: 7.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Uvede konkrétní příklady 

důležitosti a potřebnosti 

dějepisných poznatků  

- porovná význam 

příbuzenských a vztahů a kult 

uctívání předků v historii lidstva  

Dějiny každodennosti - dějiny 

člověka, lidského 

společenství, rodiny  
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 - vysvětlí význam rodiny v 
pravěku, starověku, středověku,  
novověku a moderní době  

  

 

Průřezové téma  
2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  
- občan, občanská společnost, stát (základní principy a hodnoty demokratického 
politického systému)  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - porovná způsob stravování v 

různých dějinných etapách a 

jeho vliv na zdraví člověka  

Dějiny stravování  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - objasní pokroky lidstva v 

oblasti hygieny, popíše, jak se 

hygienické návyky podílely na 

vývoji lidské civilizace  

Dějiny hygieny  

Průřezové téma  Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - charakterizuje vliv 

společenských proměn na 

historii odívání  

Dějiny odívání  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - posoudí smysluplnost 
trávení volného času v 
jednotlivých časových  
obdobích  

  

- popíše způsoby trávení 

času s ohledem na historickou 

dobu a společenskou vrstvu  

Dějiny volného času  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - porovná způsob práce a 

zaměstnávání lidí s ohledem na 

čas, místo a stupeň vývoje 

společnosti  

Dějiny práce  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - uvede konkrétní příklady 

vynálezců v našich zemích - 

vysvětlí význam průmyslové 

revoluce pro život člověka  

Dějiny vědy a techniky  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - přiřadí konkrétní svátky a 

oslavy k údobím liturgického 

roku  

Dějiny svátků a oslav  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

5.11. 2. blok – – volitelné předměty:  Sportovní výchova/ Zeměpisný seminář  

Přehled volitelných předmětů, které budou zařezovány podle zájmu žáků (s časovou 

dotací 1 disponibilní hodina týdně):  

8. ročník (1 hodina)  

- Sportovní výchova   

- Zeměpisný seminář 

9. ročník (1 hodina)  

- Sportovní výchova  - 

Zeměpisný seminář  

  

  

5.11.1. Sportovní výchova  

  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  -  -  0 + 1  0 + 1  

  

Charakteristika předmětu  

Volitelný vyučovací předmět Sportovní výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk 

a zdraví. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na povinný předmět Tělesná výchova, který 

rozšiřuje. Je určen především žákům pohybově nadaným, kteří již dosáhli určité "sportovní 

výkonnosti". Výuka je zaměřena na regeneraci sil, vhodnou kompenzaci různého zatížení. 

Velký důraz je kladen na rozvíjení schopnosti týmové spolupráce a komunikace při pohybu v 

různých sportovních hrách a soutěžích. Velkou roli hrají žákův prožitek, pocit úspěchu a 

pozitivní sebehodnocení, ke kterým výuka vyučovacího předmětu Sportovní výchova 

směřuje.  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  
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Vzdělávací obsah volitelného předmětu Sportovní výchova navazuje na výstupy předmětu 

Tělesná výchova. Výběr rozšiřujícího učiva je ovlivněn prostorovými a materiálními 

podmínkami školy a především zájmem žáků (v souvislosti s tím, které sportovní trendy se 

aktuálně rozvíjejí a o které jeví žáci největší zájem). Z tohoto důvodu byly zařazeny sportovní 

hry – florbal, (fotbal, basketbal, volejbal). Uvedené výstupy a učivo nejsou „dogmaticky“ 

pevně stanoveny; je v pravomoci učitele, na které výstupy a učivo se více zaměří. Volitelný 

vyučovací předmět Sportovní výchova si mohou vybrat pouze žáci 2. stupně ZŠ od 6. třídy. 

Týdenní hodinová dotace předmětu Sportovní výchova činí 1 disponibilní hodinu.  

Učební osnovy a očekávané výstupy jsou pro 6. až 9. ročník stejné, hodnocení očekávaných 

výstupů bude zohledněno podle věku a dispozic každého žáka. Vzdělávání je zaměřeno na:  

- rozvoj osobních pohybových dovedností a kultivaci pohybu  

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty  

- regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole  

- osvojování dovedností organizovat pohybové činnosti  

- uplatňování vztahů fair play v životě  

- aktivní zapojování žáků do činností podporujících základní organizační, hygienické a 

bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné sportovní činnosti ve známém i méně 

známém prostředí  

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako důležitých předpokladů 

výběru profesní dráhy  

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení  

Učitel  

- vede žáky ke správnému vyjadřování, zodpovědnosti za své zdraví  

- uplatňuje individuální přístup k žákovi, tak, žák mohl vnímat své zlepšení  

- jde příkladem v dalším vzdělávání v oblasti sportu  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel  

- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů  

- podporuje týmovou práci  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

- vede žáky k otevřené a účinné komunikaci  

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

- jde příkladem svým profesionálním přístupem ke komunikaci s žáky školy, rodiči i 

veřejností  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

- vede žáky k práci v týmech  

- rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role  

- vytváří situace, kde se žáci vzájemně potřebují  

- podporuje vzájemnou pomoc žáků  
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- umožní každému žákovi zažít úspěch  

- prezentuje a podporuje myšlenky olympijského hnutí  

Kompetence občanské  

Učitel  

- vede žáky k ohleduplnosti vůči všem  

- v hodnocení žáků uplatňuje prvky pozitivní motivace  

- vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví   

- respektuje osobnost žáka  

- je připraven podat komukoliv z žáků pomocnou ruku  

Kompetence pracovní  

Učitel  

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti  

- vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí  

- důsledně vede žáky k dodržování hygienických zásad pro provádění sportovní činnosti ve 

známém i méně známém prostředí  

 Kompetence digitální  

Učitel  

- umožňuje využívat prostředky a technologie vhodné pro tělesnou výchovu 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

1. Osobnostní a sociální výchova a/ 

Osobnostní rozvoj  

- seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání při hrách a soutěžích v 

duchu fair play  

b/ Sociální rozvoj  

- poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině  

- mezilidské vztahy – nezneužívat sílu k řešení konfliktů mezi spolužáky - komunikace – 

slušné vyjadřování v hodinách, řešení konfliktů c/ Morální rozvoj  

- hodnoty, postoje, praktická etika – spravedlnost při soutěžích a hrách, respektování soupeře, 

rozhodčího  

6. Mediální výchova   

- tvorba mediálního sdělení – výsledky sportovní soutěže pro školní časopis, místní tisk 

- práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu  

  

Učební osnovy  

  

Ročník: 8.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Zvládá s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a tvořivě 

je aplikuje ve hře  

- zdůvodní význam 
pohybových her pro navazování 
a upevňování mezilidských 
kontaktů  
- snaží se o fair play 

jednání při hrách, má radost ze 

hry, ne z prohry jiného  

Pohybové hry  

- význam pohybových her 
pro ovlivňování pohybových 
předpokladů a osobnostních  
vlastností žáka  

- drobné pohybové hry s 

různým zaměřením  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - uplatňuje zkušenosti z 
míčových her i v dalších 
sportech  
- objasní princip hry a 
pravidla hry   
- za pomoci učitele 

uplatňuje jednoduché varianty 

taktiky hry, (rozestavení hráčů 

při hře a při přesilové hře)  

Sportovní hry  

- význam sportovních 
her pro rozvoj herních 
dovedností - základní pravidla 
sportovních her  
- specifika bezpečnosti a 

hygieny při sportovních hrách  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Rozlišuje a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z role  
hráče, rozhodčího,  

organizátora  

  

- rozpozná základní herní  

činnosti jednotlivce, herní  

kombinace  

- uplatňuje je ve hře  

- určí taktiku hry a 

dodržuje ji za pomoci 

spoluhráčů, učitele - aplikuje 

herní dovednosti a samostatně 

posuzuje hru  

Herní role a funkce  

- brankář, hráč v poli, …  

- příprava a organizace utkání  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí  

k úspěchu družstva a dodržuje 

ji 

- objasní princip hry a pravidla 

hry 

- předvede jednoduchou  

dovednost s holí  

- předvede zpracování 
míčku holí, nohou, tělem  
- ve hře využívá 
dovedností, které si osvojil jako 
brankář, hráč, rozhodčí, hlavní 
organizátor turnaje  
- uspořádá turnaj pro 
skupinu žáků  

  

Florbal  

- florbal (přihrávky, založení  

útoku, standardní situace 

přesilová hra, oslabení, základní 

taktické cvičení, zdokonalování 

založení útoku, základní 

defenzivní činnosti, obranné 

systémy, standardní florbalová 

utkání 1+ 4, důraz na ovládání 

taktických prvků a pravidel hry, 

základní rozhodcovské a 

trenérské dovednosti) 
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 - za pomoci učitele 

uplatňuje jednoduché varianty 

taktiky hry, (rozestavení hráčů 

při hře a při přesilové hře)  

 

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - uplatňuje zkušenosti z 
míčových her i v dalších 
sportech  
- dokáže řídit sportovní 
utkání svých vrstevníků  
- aplikuje herní 

dovednosti a samostatně 

posuzuje hru  

Další sportovní hry  

- basketbal, fotbal, volejbal 

(herní činnosti jednotlivce, 

základy herních systémů, herní 

kombinace, utkání)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zorganizuje samostatně i v 

týmu jednoduché turnaje na 

úrovni školy, spolurozhoduje 

osvojované hry a soutěže  

- dokáže řídit sportovní 
utkání svých vrstevníků  
- reprezentuje svůj oddíl 

nebo školu v dané věkové 

kategorii  

Základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her  

- úkoly vyplývající z herních 

funkcí a rolí ve hře - radost 

ze hry, požitek, spolupráce  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - provede základní údržbu náčiní 

a úpravu hřiště před utkáním a 

po utkání  

  

Úprava různých povrchů  
hřišť  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

Ročník: 9.  

  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zvládá s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a tvořivě 

je aplikuje ve hře  

- zdůvodní význam 
pohybových her pro navazování 
a upevňování mezilidských 
kontaktů  
- uplatňuje zkušenosti z 

míčových her i v dalších  

Pohybové a sportovní hry - 
význam pohybových her pro 
ovlivňování pohybových 
předpokladů a osobnostních  
vlastností žáka  

- drobné pohybové hry s  
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 sportech  

- provede základní 
údržbu náčiní a úpravu hřiště 
před utkáním a po utkání  
- objasní princip hry a 

pravidla hry  

různým zaměřením  

- význam sportovních 
her pro rozvoj herních 
dovedností - základní pravidla 
sportovních her  
- specifika bezpečnosti a 

hygieny při sportovních hrách  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Zorganizuje samostatně i v 
týmu jednoduché turnaje na 
úrovni školy, spolurozhoduje  
osvojované hry a soutěže  

  

Rozlišuje a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z role  
hráče, rozhodčího,  

organizátora  

  

  

- dokáže řídit sportovní 
utkání svých vrstevníků  
- snaží se o fair play 
jednání při hrách, má radost ze 
hry, ne z prohry jiného - 
uplatňuje je ve hře - rozpozná 
základní herní  
činnosti jednotlivce, herní 
kombinace  
- aplikuje herní 

dovednosti a samostatně 

posuzuje hru  

Herní role a funkce  

- brankář, hráč v poli, …  

- příprava a organizace utkání  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí  
k úspěchu družstva a dodržuje 

ji  

- určí taktiku hry a 
dodržuje ji za pomoci 
spoluhráčů, učitele - za pomoci 
učitele uplatňuje jednoduché 
varianty taktiky hry, 
(rozestavení hráčů při hře a při 
přesilové hře)  
- objasní princip hry a 
pravidla hry  
- předvede zpracování 
míčku holí, nohou, tělem - 
předvede jednoduchou  
dovednost s holí  

- uspořádá turnaj pro 
skupinu žáků  
- reprezentuje svůj oddíl 

nebo školu v dané věkové 

kategorii  

 

 

 

Florbal  

- florbal (přihrávky, založení 

útoku, standardní situace, 

přesilová hra, oslabení, základní 

taktické cvičení, zdokonalování 

založení útoku, základní 

defenzivní činnosti, obranné 

systémy, standardní florbalová 

utkání 1+ 4, důraz na ovládání 

taktických prvků a pravidel hry, 

základní rozhodcovské a 

trenérské dovednosti)  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  
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Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - uplatňuje zkušenosti z 
míčových her i v dalších 
sportech  
- objasní princip hry a 
pravidla hry   
-za pomoci učitele uplatňuje 

jednoduché varianty taktiky hry, 

(rozestavení hráčů při hře a při 

přesilové hře)  

 

Další sportovní hry  

- basketbal, fotbal, volejbal 

(herní činnosti jednotlivce, 

základy herních systémů, herní 

kombinace, utkání)  

Průřezové téma   Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - dokáže řídit sportovní 
utkání svých vrstevníků  
- snaží se o fair play 
jednání při hrách, má radost ze 
hry, ne z prohry jiného  
- aplikuje herní 

dovednosti a samostatně 

posuzuje hru - reprezentuje svůj 

oddíl nebo školu v dané věkové 

kategorii  

Základní principy pro řízení a 
rozhodování pohybových her  

- úkoly vyplývající z herních 

funkcí a rolí ve hře - radost 

ze hry, požitek, spolupráce  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - provede základní údržbu náčiní 

a úpravu hřiště před utkáním a 

po utkání  

  

Úprava různých povrchů  
hřišť  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

 

  

5.11.2. Zeměpisný seminář  

  

Ročník  6.  7.  8.  9.  

Časová dotace  -  -  0 + 1  0 + 1  

  

  

Charakteristika předmětu  

Zaměření volitelného předmětu vyplývá z toho, že zeměpis je multivědní disciplínou, 

která propojuje všechny předměty z oblasti Člověk a příroda. Některá témata vybraná ze 

zeměpisu se prezentují z hlediska všech nebo pouze vybraných oborů, které se na obsahu 

oblasti Člověk a příroda podílejí.  
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Obsahové, organizační a časové vymezení  

Volitelný předmět Seminář a praktikum ze zeměpisu je vyučován v 8. a 9. ročníku. Časová 

dotace v 8. a 9. ročníku je jedna disponibilní hodina týdně. Vyučuje se v kmenových třídách a 

k výuce se také využívají odborné učebny s technickým vybavením – interaktivní tabule,  

DVD přehrávače, dataprojektor, PC, tablety.  

Mezi kompetencemi v tomto předmětu převládá řešení problémů, tedy schopnost žáka 

identifikovat problém, vyhledat k němu informace z různých zdrojů.  

Nezbytné místo zaujímá tvořivost (podpora tvůrčí činnosti žáků při učení a řešení problémů) a 

kompetence učit se (snaha o využití co nejefektivnějších učebních strategií a naučit se 

vyhledávat a třídit informace). Ve vyučovacích hodinách upevňujeme komunikaci a 

spolupráci. Většina vyučovacích hodin směřuje ke kooperativnímu vyučování . 

Vzdělávání v předmětu směřuje k:  

- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací  

- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti 

životního způsobu moderního člověka  

- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování  

- aplikování geografických poznatků v praktickém životě Formy a metody práce podle 

charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem  

- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) - 

zeměpisné vycházky s pozorováním  

- projekty  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení  

Učitel vede žáky:  

- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací  

- k používání odborné terminologie  

- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi  

- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

Kompetence komunikativní  

Učitel vede žáky:  

- k naslouchání a respektování názorů druhých  

- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem 

záznamů v písemné i mluvené podobě  

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel vede žáky:  

- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů  

- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků  

- k utváření vlastního názoru k problematice (aktuálnímu dění doma i ve světě)  

Kompetence sociální a personální  

Učitel vede žáky:  

- k spolupráci s druhými při řešení daného úkolu  

- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků  
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- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů  

- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a 

globálním měřítku  

Kompetence občanské  

Učitel vede žáky:  

- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí  

Kompetence pracovní 

Učitel vede žáky:  

- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu  

- k vyhledávání různých zdrojů informací a využívání znalostí a zkušeností z jiných 

vzdělávacích oblastí v zájmu vlastního rozvoje, své přípravy na budoucnost  

Kompetence digigtální 

Učitel vede žáky: 

-  k využívání digitálních technologií (vyhledávání a zpracování informací) 

- ke sdílení výukových materiálů, žákovských prezentací 

- k práci s online mapami, výukovými aplikacemi, 3D modely, virtuálními prohlídkami 

daných míst na Zemi, využívání výukových animací a videí  

  

Předmět Seminář a praktikum ze zeměpisu úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací 

oblasti Člověka příroda:  

- zeměpis: práce s mapou, regionální geografie, přírodní obraz Země,…  

- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…  

- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …  

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:  

- matematika: měřítko mapy, práce s grafy, diagramy, …  

- Informatika: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování  

- dějepis: kultura národů, historie států,…  

- výtvarná výchova: tvorba plánů a mapek, výtvarné zpracování (vyjádření) zeměpisných 

pojmů, spoluúčast na projektech  

Zeměpisná témata daného předmětu mají obsažena tato průřezová témata: 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech   

4. Multikulturní výchova   

5. Environmentální výchova   

6. Mediální výchova –   

  

Učební osnovy  

  

Ročník: 8.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Používá s porozuměním 

základní geografickou, 

topografickou a kartografickou 

terminologii  

- používá mapy při 
praktických činnostech 
(turistické mapy)  
- pracuje s obsahem 
jednotlivých druhů map, s 
obsahem plánů a s obsahem a 
rejstříkem mapových atlasů  
- jedná a chová se v 
krajině podle zásad pohybu, 
pobytu a bezpečnosti v přírodě  
- orientuje se v jízdních 

řádech  

Praktický zeměpis  

- mapa a základy kartografie  

- práce s mapou  

- zásady pobytu v přírodě  

- jízdní řády a práce s nimi  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  
Google Earth  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Organizuje a přiměřeně 

hodnotí geografické informace 

a zdroje dat z dostupných 

kartografických produktů a 

elaborátů, z grafů, diagramů, 

statistických a dalších 

informačních zdrojů  

- využívá 
fotodokumentace k zpracování 
geografických údajů  
- vytvoří graf, diagram a 

kartodiagram z mapových a 

statistických podkladů  

Základy fotodokumentace  

- zpracování fotografií  

- grafy, diagramy  

Průřezové téma  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 - uvede a zdůvodní na vybraném 

příkladu atraktivitu určitého 

regionu 

-zhodnotí předpoklady pro 

rozvoj cestovního ruchu  

- aplikuje poznatky ze zeměpisu 

do běžného života 

Zeměpis cestovního ruchu  

- atraktivita turistických oblastí  

Průřezové téma  
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS  

  

Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Posoudí na přiměřené úrovni 

prostorovou organizaci  

světové populace  

  

  

 

- využívá mapy obsahující 
informace o rozmístění a 
pohybu obyvatelstva, o sídelních 
poměrech  
- rozlišuje a porovnává existenci 

a rozmístění lidských ras, etnik, 

národů, jazyků a náboženství na 

Zemi  

Lidé a jejich činnost na Zemi - 

obyvatelstvo světa  
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Průřezové téma  
4. Multikulturní výchova - MKV  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - vyhledá informace k danému  

tématu z více zdrojů  

  

- vytváří prezentace v Power  

Pointu 

Zeměpisné zajímavosti - 
zeměpisné rekordy  
- zeměpisné zajímavosti - 
témata ze zeměpisu, kterým 
se věnují média (tisk, rozhlas,  
televize, internet,  ..) - 

aktuální dění ve světě  

Průřezové téma  
5. Environmentální výchova - ENV  
6. Mediální výchova – MEDV  

  

 Přesahy, komentář  

  

  

Ročník: 9.  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - pracuje se všemi druhy plánů, 
map a se zeměpisnými  
atlasy při vyhledávání 

praktických informací  

- pracuje s obsahem 

jednotlivých druhů map, s 

obsahem plánů a s 

rejstříkem mapových atlasů  

Praktický zeměpis - 

práce s mapou  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

Organizuje a přiměřeně 
hodnotí geografické informace 
a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů a 
elaborátů, z grafů, diagramů, 
statistických a dalších 
informačních zdrojů  

  

- vytvoří kartodiagram z 
mapových a statistických 
podkladů  

 
- vytvoří prezentaci na 

dané téma 

 

-využívá fotodokumentace k 
zpracování geografických údajů  

 

 

 

Základy fotodokumentace - 
fotografie, prezentace 
doplněné dalšími materiály  
(grafy, mapami, ..)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  
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Vymezí a lokalizuje místní 
oblast (region) podle bydliště  
nebo školy  

- charakterizuje místní 
oblast z různých hledisek  
- zhodnotí z mapových a 
statistických podkladů místní 
region  

  

- vytváří prezentace 
(Power Point, Smart) na dané 
téma  
- seznámí se s danou 

oblastí  

Místní oblast a její postavení 

v ČR  

- základní informace  

– název (obce nebo regionu), 
rozloha, dělení na části, poloha 
obce nebo regionu (vyjádřená 
různými způsoby), specifika 
obce nebo regionu  
- téma: "Kadaň - město mnoha 

tváří" (historie, osobnosti, sport, 

kultura, zajímavosti, legendy)  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

 - vyhledá informace k 
danému tématu z více zdrojů  
- seznámí se s danou 

oblastí  

- lokalizuje na mapách 

jednotlivých světadílů problémy 

v daných regionech 

  

Globální problémy lidstva  

- svět v souvislostech  

- současné státy a jejich 

rozdíly,  (ekonomické a 

společenské globální problémy)  

Průřezové téma  
4. Multikulturní výchova - MKV  
5. Environmentální výchova - ENV  

  

 Přesahy, komentář  

Očekávané výstupy z RVP  Dílčí výstupy žáka  Učivo  

  - vyhledá informace k 
danému tématu z více zdrojů  
-        vytváří prezentace v Power  

Pointu   

Zeměpisné zajímavosti  

- zeměpisné rekordy  

- zeměpisné zajímavosti  

- aktuální dění ve světě  

Průřezové téma  

  

 Přesahy, komentář  

  

6. ŠKOLNÍ PROJEKTY  

Formou projektů realizujeme průřezová témata, ve kterých žáci používají znalosti a 

dovednosti z různých vzdělávacích oborů.  

  

6.1.   Čteme pohádky  

  

Projekt je určen pro žáky 1. - 5. ročníku. Projekt se koná každoročně.   

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářských dovedností a získání obliby literatury u žáků 1. 

stupně ZŠ. Realizace projetu vede žáky k získávání a rozvíjení základních čtenářských 
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návyků, poznávání základních literárních druhů, vnímání specifických znaků, rozlišování 

literární fikce od skutečnosti a interpretaci literárního textu.  

Cíle projektu: - zlepšení čtenářských dovedností  

- utváření kladného vztahu k literatuře  

- uvědomování si principů dobra a zla, zlepšení mezilidských vztahů  

  

Koordinátoři projektu: vyučující 1. stupně  

  

Charakteristika projektu:  

Realizací projektu naplňujeme průřezové téma  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Rozvoj schopností poznávání  

• Kreativita  

• Poznávání lidí  

• Hodnoty, postoje, praktická etika  

  

Projekt realizuje vzdělávací obsah dalších průřezových témat.  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH   

• Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace)  

• Evropa a svět nás zajímá (zvyky a tradice národů Evropy   

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

• Multikulturalita lidské vztahy  

  

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

• kompetence k učení  

- vyhledává a zpracovává informace   

• kompetence k řešení problémů  

- řeší daný problém   

• kompetence komunikativní  

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky   

• kompetence sociální a personální  

- spolupracuje, pracuje v týmu   

• kompetence občanské  

- vnímá naše kulturní tradice   

  

Předměty, ve kterých se uskutečňuje realizace projektu.  

Předměty a výstupy:  

Český jazyk a literatura  

= vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití, principy demokracie, lidská práva výstupy - 

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

věku  

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu  
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- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění              

- volně reprodukuje text podle svých schopností  

- tvoří vlastní literární text  

Výtvarná výchova  

Český jazyk  

Hudební výchova 

  

Časové rozvržení:  

- dlouhodobý projekt, realizace v březnu (Měsíc knihy)  

- součást projektu jsou soutěže - soutěž v recitaci a soutěž o nejlepší vlastní pohádku - 

prezentace – pracovní list v portfoliu každého žáka (informace o autorovi, seznam díla, 

názvy pohádek, ilustrace) a na chodbě, ve třídě formou posterů (např. nástěnky apod.) - 

vyhodnocení -  prezentace každé třídy na chodbě nebo ve třídě  

  

  

Formy a metody práce:  

- pracovní listy  

- práce ve skupinách, samostatná práce  

- praktické činnosti (reprodukce textu, recitace, vytvoření vlastní pohádky)  

  

Realizace: 1. Třídní učitelé – výběr autora, knihy  

2. Průběžné čtení pohádek  

3. Vyhledávání informací o autorovi  

                       Mapka Evropy, ČR – zakreslení míst souvisejících s autorem  

                       Portrét autora  

4. Podklady pro závěrečné shrnutí  -  ve třídě velký arch papíru – zápis  

5. Při hodině čtení – shrnutí o autorovi  

                      Zamotaná pohádka – žáci1.tříd spočítají počet pohádek  

ostatní žáci píší názvy jednotlivých pohádek                       

Dramatizace některé pohádky  

                      Vv – ilustrace pohádky, podobizna autora, vybarvování omalovánek  

                      Hv -  pohádkové písničky – poznávání  

                      Žáci1.tř. – Pohádka O perníkové chaloupce – skládání obrázků                       

Tvorba vlastních pohádky  

  

  

  

Komentář: - přílohy: knihy pohádek, ilustrace, omalovánky  

- seznam autorů k výběru:B. Němcová, K.J. Erben, J. Drda, K. Čapek, M. Macourek,                      

H. Ch. Andersen,  F. Hrubín, J. Lada, Ch. Pettault, bratři Grimmové  
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6.2.   Vánoce   

  

Projekt je určen pro žáky 3. ročníku. Projekt se koná každoročně.   

Projekt je zaměřený na rozšíření znalostí o průběhu vánočních svátků s využitím dovedností z 

učiva českého jazyka, matematiky, prvouky, výtvarné výchovy, pracovních činností a 

hudební výchovy  

  

Koordinátoři: vyučující 1. stupně (Mgr. Helena Patočková) 

  

Charakteristika projektu:  

Realizací projektu naplňujeme průřezové téma:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Rozvoj schopností poznávání – řešení problémů  

• Kreativita – rozvoj kreativity (pružnost nápadů, originalita)  

• Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině  

• Mezilidské vztahy – chování podporující dobré vztahy, respektování, pomoc  

• Komunikace – komunikace v různých situacích (informování, odmítání, přesvědčování, 

vysvětlování, omluva)  

• Kooperace a kompetice – rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (podřízení se, vedení a 

organizování práce skupiny)  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH   

• Evropa a svět nás zajímá (zvyky a tradice národů Evropy)  

• Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa  

  

Projekt realizuje vzdělávací obsah dalších průřezových témat.  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

• Ekosystémy-  les (les v našem prostředí, význam lesa)  

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí - doprava a životní prostředí (druhy dopravy 

a ekologická zátěž)  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu k reklamě  

  

  

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

• kompetence k učení  

- vyhledává a zpracovává informace a využívá je v tvůrčích činnostech   

• kompetence k řešení problémů  

- vyhledá informace vhodné k řešení problému, samostatně řeší problémy   

• kompetence komunikativní  

- naslouchá promluvám druhých lidí, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor  

• kompetence sociální a personální  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

440  

  

- účinně spolupracuje ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podporuje svou 

sebedůvěru a samostatný rozvoj  

• kompetence občanské  

- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, chápe základní ekologické souvislosti a 

environmentální problémy  

  

  

Předměty, ve kterých se uskutečňuje realizace projektu.  

Předměty a výstupy:  

Český jazyk:  

výstupy - vyhledá samostatně pravopisné chyby v psaném textu, opraví je a změnu odůvodní  

- osvojí si formální úpravu vánočního přání a adresy, snaží se o úhlednost a čitelnost  

- správně a přesně formuluje odpovědi na požadované otázky  

- nachází podstatné informace v napsaném textu (uvědomělé čtení)  

- sestaví větu ze zadaných slov (chápání smyslu)  

- Matematika:  

výstupy - samostatně měří vzdálenosti, rýsuje a porovnává délky úseček                

- porovnává hmotnost těles  

Prvouka:  

výstupy - orientuje se na mapě Evropy (vyhledání určených velkých měst)               

- popíše a vysvětlí druhy dopravy  

- rozlišuje listnaté a jehličnaté stromy  

- poznává druhy jehličnatých stromů  

- samostatně povídá o významu lesa, o stromech  

- získá základní poznatky o kaprovi (stavba těla, funkce jednotlivých částí)  

- Výtvarná výchova:  

výstupy - uplatní představivost a fantazii při ozdobení vánočního přání (kresba) 

Pracovní činnosti:  

výstupy - na základě praktické ukázky poznává lidové zvyky a tradice              

- dbá na čistotu pracoviště  

Hudební výchova:  

výstupy - rozezná známé vánoční koledy (poslech)              

- zpívá sborově, zpívat s doprovodem  

- odliší hudbu k určitým příležitostem od hudby populární  

  

Časové rozvržení: projekt jednodenní (5 vyučovacích hodin), možno rozdělit na dva dny  

1. hodina – zahájení projektu, motivace, frontální práce – vánoční přání  

2. hodina – práce ve dvojicích – posíláme přání  

3. hodina – práce ve skupinách – tradice Vánoc  

4. hodina – práce ve dvojicích – vánoční stromeček, práce ve skupinách – kapr, jablko 5. 

hodina – dárky, koledy, zhodnocení, prezentace přání  
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Prezentace projektu: prezentace vánočních přání na nástěnce, využití pracovních listů pro 

vysvětlení vánočních tradic pro ostatní spolužáky v prostorách školy  

  

  

Přílohy a pomůcky:  

Zvoneček, přání pro Terezku (příloha I), kopie zadní strany pohlednice, vánoční pohlednice, 

pastelky, nabídka slov pro přání (příloha II), kopie mapy Evropy s vyznačenými městy, 

rýsovací potřeby, pracovní list (příloha III), lístečky s úkoly k tradici Vánoc, pracovní listy 

(příloha IV – VII), knihy a texty o Vánocích, obrázek jehličnatého a listnatého stromu, 

větvičky stromů (borovice, jedle, smrk), pracovní list (příloha VIII), obrázek kapra, obrázky 

kaprů s vyznačenou hmotností (příloha X), jablka a nůž, vánoční koledy - CD  

  

  

6.3.  Normální je nekouřit  

  

Projekt je určen žáků 1. a 2. ročníku, realizuje se každoročně.  

Projekt zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření. Žáci 

se seznamují s tím, co je zdravé, orientují se v rizicích, se kterými se mohou setkat, 

seznamují se s účinnou prevencí k ochraně svého zdraví a rozšiřují si své znalosti v učivu 

prvouky. Vyhledávají a zpracovávají informace ve skupinách, tvoří portfolia.  

Cíle projektu: - formování pozitivního postoje zdravému životnímu způsobu života  

- formování odpovědného přístupu ke svému zdrav  

- získání poznatků a dovedností, jak chránit své zdraví  

  

Koordinátoři projektu: vyučující 1. stupně  

  

Charakteristika projektu:  

Realizací projektu naplňujeme průřezové téma:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Rozvoj schopností poznávání – řešení problémů  

• Komunikace – komunikační dovednosti v různých situacích, odmítnutí  

• Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy  

  

Priorita školy: Zdravý životní styl  

  

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

• kompetence k učení  

- zpracovává dané informace   

• kompetence k řešení problémů  

- řeší daný problém  

• kompetence komunikativní  
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- formuluje a vyjadřuje své myšlenky, názory a postoje   

• kompetence sociální a personální  

- spolupráce, týmová práce, organizace práce ve skupině   

  

Časové rozvržení:  4 hodin  

- zadání tématu a vytvoření pracovních skupin   

- video - motivační materiál   

- získávání informací a plnění zadaných úkolů v pracovních listech   

- třídění získaných informací - práce skupin   

- prezentace a hodnocení skupin   

  

Výstup:  tvorba portfolia a prezentace skupin před 

spolužáky  

  

Přílohy:  pracovní listy videokazeta literatura: 

Normální je nekouřit - 1. díl (Paido, Brno)  

  

  

  

6.4.   Zdravé zuby  

  

Projekt je určen žákům 1. – 5. ročníku.  

Projekt zaměřený na rozšíření znalostí z učiva prvouky (1. – 3. roč. ZŠ), přírodovědy (4. -5. 

roč. ZŠ) a využití dovedností vyhledávat a zpracovávat informace, prezentace před spolužáky. 

Cíle projektu: - vysvětlení prevence zubního zdraví u dětí a tím vytvořit předpoklad                             

k zajištění zdravých zubů dětí, ale i dospělé populace v budoucích letech                            

význam zubů, jejich funkce obecně  

- pojmenování jednotlivých typů zubů (funkce různých typů zubů)  

- vznik a prevence zubního kazu, pravidelné návštěvy u zubního lékaře  

- pravidelný denní režim, stravování – vhodné potraviny z hlediska prevence                             

zubního kazu, pitný režim- vhodný výběr nápojů  

- zubní hygiena – technika čištění zubů  

- prostředky  

- jak předcházet úrazům zubů  

  

Koordinátor projektu: vyučující 1. stupně (Mgr. Stanislava Pardubská)  

  

Charakteristika projektu:  

Realizací projektu naplňujeme průřezové téma:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Rozvoj schopnosti poznávání   

• Sebepoznání a sebepojetí  

• Mezilidské vztahy   
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• Komunikace   

• Kooperace a kompetice   

  

Projekt realizuje vzdělávací obsah dalších průřezových témat.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu k reklamě  

  

  

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

• kompetence k učení a k řešení problémů  

- aktivně využívá různé zdroje informací (výklad učitele, odborné příručky, obrázkové karty, 

informace z internetu) správný odhad problému – včasná kontrola u zubního lékaře  

• kompetence komunikativní  

- vyjadřuje své myšlenky a názory  

- vzájemná komunikace žáků, také komunikace s okolním světem  

- prezentuje výsledky práce před spolužáky   

• kompetence sociální a personální  

- spolupracuje ve skupinách (týmu)  

- nese zodpovědnost za konečný výsledek skupinové práce  

- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy  

- vytváří si představu o sobě samém, která podporuje jeho jednání a chování   

• kompetence občanské  

- respektuje přesvědčení druhých žáků  

- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví  

- uvědomuje si chování v situaci ohrožující zdraví člověka  

• kompetence pracovní  

- uplatní vlastní schopnosti a dovednosti a realizuje je v prezentaci před spolužáky  

    

  Časové rozvržení:     

- září - květen: 1. část (plnění postupných úkolů, zadání tématu, vytvoření pracovních skupin)  

- červen: 2. část (výstup, prezentace ve třídách)  

  

Výstupy a prezentace: využívá osvojené znalosti a dovednosti k řešení 

testu a úkolů s obrázky vytváření znalostí na téma „ Proč mají zuby 

různý tvar“  

vytváření dovednosti „Čisté zuby = zdravé zuby“  

prezentace tříd 1. stupně s tematikou „ZDRAVÉ ZUBY“  

  

  

Přílohy:   

Metodická příručka zdravé zuby  

Přiložené materiály „Zdravé zuby“  
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Příručka zdravé zuby pro celou rodinu 

Pracovní listy www.zdravezuby.cz – 

dostupné testy pro děti  

  

6.5.   Sportujeme v přírodě     

  

Projekt je určen pro žáky 4. a 5. ročníku.  

Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností a zkušeností v přírodě  

Cíl projektu:  - získávání a rozvíjení pohybových dovedností  

- utváření a rozvoj kladného vztahu k přírodě                        

-  utváření kladného vztahu ke sportu.  

- zlepšování mezilidských vztahů.  

  

Koordinátor projektu: vyučující I. stupně (Mgr. Jitka Štefanová) 

  

Charakteristika projektu:  

Realizací projektu naplňujeme průřezové téma:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému  

• Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině, třídě  

• Mezilidské vztahy – chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc  

• Kooperace a kompetice – rozvoj dovedností pro etické zvládání situací soutěže  

  

Projekt realizuje vzdělávací obsah dalších průřezových témat.  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

• Vztah člověka k přírodě – prostředí a zdraví, rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti 

a způsoby ochrany zdraví  

  

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

• kompetence sociální a personální  

- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině, 

přispívá k upevňování dobrých vztahů  

• kompetence občanské  

- chápe základní ekologické souvislosti environmentální problémy  

• kompetence pracovní  

- dodržuje vymezená pravidla    

  

Časové rozvržení:     

- měsíc květen.  

  

Předměty, ve kterých se uskutečňuje realizace projektu.  
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Předměty a výstupy: 

Tělesná výchova   

výstupy - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti                     

- usiluje o jejich zlepšení, spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových                  

činnostech a soutěžích   

- reaguje na základní povely a pokyny k osvojování činnosti a její organizaci   

- Přírodověda  výstupy -  dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví 

své a zdraví  jiných  

  

  

Realizace:   

  

1. Rychlou chůzí přesunutí do lesoparku pod vlakovým nádražím 

2. Plnění jednotlivých disciplín:   

- hod šiškou (kamenem, klackem) na cíl – kmen stromu (kruh z kamenů), vzdálenost podle        

věku a schopností dětí  

- hod kamenem do dálky – kdo „nejdál“ vyřazovacím způsobem  

- vytrvalostní běh – kolečko kolem celého lesoparku (bez měření času, každé dítě svým       

tempem)  

- rychlostní běh – 60 metrů (měření času)  

- běh do schodů (schody pod altánkem v lesoparku, měření času) 3.  Přesunutí dle počasí a 

možností:     

-  a\ Koupaliště Kadaň – splývání, plavání různými způsoby, potápění a lovení předmětu    

-  b\ Cyklostezka – turistická chůze dle časových možností  

 Vyhodnocení: každá třída vyhodnotí výkony jednotlivých disciplín, zařadí sebehodnocení  

  

 

6.6.  Mezinárodní den dětí                                                                          

Projekt je určen pro žáky 6. tříd, realizuje se každoročně.  

Projekt realizuje vzdělávací obsah všech průřezových témat. Jeho cílem je rozšířit znalosti 

žáků o minoritách žijících v ČR a naučit je vnímat jejich členy jako plnohodnotné občany naší 

republiky. Projekt pomůže rozpoznat odlišnost lidí z hlediska jejich vnějšího vzhledu a 

způsobu chování, ale nechápat je jako důvod k nepřátelství. Je zaměřen na  poznání 

zeměpisných, sociálních a kulturních souvislosti života našich národnostních menšin.  

 

Koordinátoři projektu: vyučující českého jazyka a dalšího cizího jazyka (Mgr.Pavla Straková) 

  

Charakteristika projektu:  

Realizací projektu naplňujeme průřezové téma  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

• Kulturní diference  
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• Lidské vztahy  

• Etnický původ  

• Multikulturalita  

• Princip sociálního smíru a solidarity  

  

Projekt realizuje vzdělávací obsah dalších průřezových témat.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Poznávání lidí (vzájemné poznávání se)  

• Mezilidské vztahy (lidská práva)  

• Komunikace  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

• Občan, občanská společnost a stát (Listina základních práv a svobod)  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

• Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích)  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

  

Přínos projektu pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

• kompetence k učení a kompetence k řešení problémů  

- naplánuje a stanoví harmonogram jednotlivých činností  

- vytváří nástěnku s informacemi o vybrané zemi  

- připraví informační materiály o vybrané zemi  

- využívá různých informačních zdrojů   

- vyhledá informace na internetu, v médiích, v atlasech a roztřídí je  

• kompetence komunikativní  

- vyjadřuje se výstižně, v písemném i ústním projevu  

- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci  

- prezentuje výsledky práce před spolužáky  

- logicky a souvisle vyjadřuje získané informace o dané zemi  

- formuluje myšlenky a názory  

• kompetence sociální a personální  

- rozvíjí účinnou spolupráci ve skupině a přijetí role ve skupině (spolupráce v týmu, 

zodpovědnost za výsledek týmové práce)  

- řeší úkoly ve skupinách (pracovních týmech), vzájemně spolupracuje  

- pracuje podle daných pravidel  

- chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu  

- prezentuje svoji práci druhým  

- chová se ohleduplně k ostatním ve skupině, spolužákům i pedagogům  

• kompetence občanské  

- uvědomuje si problém odlišnosti jednotlivých národů žijících v ČR i v Evropě  

- respektuje sociokulturní rozmanitost  
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- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům - 

uvědomuje si závažnost lidské nesnášenlivosti  

- respektuje tradice a kultury jiných národů  

- získá vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví  

- nepoužívá násilné řešení sporů  

- v konfliktní situaci navrhuje vhodné možnosti řešení  

• kompetence digitální  

- využívá digitální technologie jako zdroj informací, ke zpracování dat a sdílení   

 

  

Předměty, ve kterých se uskutečňuje realizace projektu.  

Předměty a výstupy:  

Zeměpis   

= regiony – např. ČR, Vietnam, Rusko, Německo, Slovensko, Ukrajina,….. 

výstupy - vyhledává údaje o počtu a složení obyvatel v jednotlivých státech  

- zhodnotí na příkladech problémy imigrantů, jejich začlenění do společnosti    

- uvede způsob života dětí (školní docházka, dětská práce) ve vybraných státech               - 

respektuje tradice a kulturu jiných národů  

- hodnotí hospodářské, přírodní a kulturní poměry  

- vyhledává na tematických mapách potřebné informace  

= globalizace  

výstupy - porovnává sídelní a politické poměry v konkrétních státech  

- porovnává vybrané státy světa na základě podobných a odlišných znaků  

Informatika  

= vyhledávání informací, počítačová grafika, prezentace informací 

výstupy - vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích  

- využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení    

                efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce  

- ovládá práci s textovými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací  

- Člověk a dějiny  

= problémy lidské nesnášenlivosti, právní základy státu, lidská práva 

výstupy- seznámí se se základními lidskými právy  

- respektuje odlišné názory, kulturní zvláštnosti, způsoby chování a myšlení ostatních                 

lidí  

- zaujímá tolerantní postoje k menšinám  

- rozpozná netolerantní, rasistické a diskriminační projevy v chování lidí  

- rozpozná projevy lidské nesnášenlivosti  

- seznámí se s některými právy Všeobecné deklarace lidských práv               

- - zná základní práva dítěte vymezená Úmluvou o právech dítěte  

- posoudí význam ochrany lidských práv a svobod  

Český jazyk a literatura  
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= čtení, tvořivé činnosti s literárním textem, mluvený a písemný projev, kultura jazyka a řeči 

výstupy - čte přiměřeně rychle a orientuje se v textu  

- využívá texty jako zdroje k vyhledávání informací  

- tvoří vlastní text ve formě plakátu                

- - uceleně reprodukuje přečtený text  

- diskutuje na dané téma  

- využívá zásad komunikace a pravidel dialogu  

- Cizí jazyk  

 = jednoduchá sdělení, základy konverzace na dané téma 

výstupy - pozdraví, rozloučí se  

- odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu  

- používá dvojjazyčný slovník  

Hudební výchova   

= interpretace znějící hudby, její poslech, hudební styly 

výstupy - slovně charakterizuje hudební dílo  

- orientuje se v proudu znějící hudby  

- pozná státní hymny vybraných států, rozumí jejich obsahu  

- chápe funkci hudebních stylů vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním                   

tradicím    

Tělesná výchova = 

sportovní hry - fotbal  

výstupy - zorganizuje soutěž na úrovni třídy  

Výchova ke zdraví  

= zdravá výživa, odlišnosti ve výživě výstupy 

- uplatňuje zdravé stravovací návyky  

- připraví jednoduchý pokrm charakterizující vybranou zemi Výtvarná výchova  

= práce s papírem a využití jiných materiálů (textil) 

výstupy  - ovládá jednoduché pracovní postupy  

- naplánuje si práci do jednotlivých kroků  

- uplatňuje kreativitu a originalitu  

- vytvoří si fotbalový dres (tričko)  

- zhotoví plakát, pozvánku na fotbalový turnaj  

        

Formy a metody práce:  

- pracovní listy  

- práce ve skupinách  

- praktické činnosti (příprava pokrmu, pohoštění, výroba plakátů a dresů)  

- práce s internetem, odbornou literaturou  
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6.7.   Projdeme se po Evropě   

  

Projekt je určen pro žáky 8. tříd, realizuje se každoročně.  

Realizace je rozdělena do dvou částí - přípravná část (integrace do vybraných předmětů) a 

závěrečná část (prezentace výsledků - projektový den).  

Koordinátoři projektu: vyučující zeměpisu   

  

Charakteristika projektu:  

Přínosem projektu je realizace průřezového tématu:  

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

• Evropa a svět nás zajímá (zvyky a tradice národů Evropy, zážitky a zkušenosti z Evropy) • 

Objevujeme Evropu a svět (naše vlast a Evropa, život Evropanů a styl života v evropských 

rodinách, životní styl a vzdělávání mladých Evropanů)  

• Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace, co Evropu spojuje a co ji rozděluje, 

klíčové mezníky evropské historie)  

  

Projekt realizuje vzdělávací obsah dalších průřezových témat.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Kreativita (originalita při zpracování pracovních listů)  

• Komunikace (komunikace v různých situacích)  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

• Etnický původ (základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v 

české a evropské společnosti  

• Multikulturalita (význam využívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního 

vzdělávání, multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti)  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Tvorba mediálního sdělení  

  

Přínos projektu pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

• kompetence k učení  

- uvádí věci do souvislostí, vytváří si komplexnější pohled na kulturu Evropy  

- naplánuje si a sám organizuje jednotlivé fáze učení  

• kompetence k řešení problémů  

-prakticky ověří správnost řešení jednotlivých problémů  

- pochopí podstatu problému v úkolech vedoucích k vyluštění vzkazu a promyslí řešení  

• kompetence komunikativní  

- vyjadřuje se souvisle při prezentaci referátu i v písemném projevu  

- reaguje na ústní projev ostatních, diskutuje o přečtené knize  

• kompetence sociální a personální  

- spolupracuje ve dvojici i ve skupině  

- při řešení problému poskytne pomoc nebo o ni požádá  

• kompetence občanské  
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- vcítí se do situace hrdinů prezentovaných knih  

• kompetence pracovní  

- používá vhodné pomůcky a materiál k zajištění prezentace  

  

Předměty, ve kterých se uskutečňuje realizace projektu.  

Předměty a výstupy:  

Cizí jazyk   

= oslovení, pozdrav, představování se, jednoduché rozhovory na dané téma výstupy - čte 

nahlas plynule a foneticky správně přiměřeně rozsáhlé texty, rozumí obsahu                     

jednoduchých textů,  

- používá dvojjazyčný slovník   

- domluví se v běžných každodenních situacích  

Dějepis  

 = nejstarší starověké civilizace, jejich kulturní odkaz a kultura současnosti výstupy - uvede 

nejvýznamnější památky světového kulturního dědictví, prokáže základní orientaci v kultuře                    

dnešní Evropy Výchova k občanství  

 = kulturní život, vztahy mezi lidmi výstupy - zhodnotí nabídku kulturních akcí a cíleně 

z ní vybere, neshody či konflikty řeší nenásilně  

Informatika  

= vyhledávání a zpracování informací  

výstupy - pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví 

Zeměpis   

= kartografické produkty výstupy - používá s porozuměním základní geografickou a 

kartografickou terminologii  

Výtvarná výchova  

 = výtvarná tvorba (ilustrace textů), koláž (charakteristika vybraného státu Evropy) výstupy 

- vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření Hudební výchova   

= hudební rytmus, hudební styly  

výstupy - využívá individuální schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, vyhledává 

souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění  

  

Časové rozvržení:  

- projekt probíhá ve dvou fázích - přípravné a vrcholné  

1) přípravná část probíhá do prosince v hodinách českého jazyka (2- 4hodiny), dějepisu (1-2 

hodiny), cizího jazyka (2 hodiny), zeměpisu (2hodiny), výchovy k občanství (2 hodiny), 

hudební výchovy (1 hodina)  

- realizace v hodinách daných předmětů a domácí příprava  

2) vrcholná fáze - projektový den (4-5hodin)  

          

Formy a metody práce:  

- pracovní listy  

- práce ve skupinách  
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- praktické činnosti (výtvarná tvorba, koláž, příprava typického pokrmu pro vybraný stát    

Evropy)  

- práce s internetem, odbornou literaturou  

  

 

6.8.  Dobrý anděl + charitativní akce 

 

Projekt je určen žákům 4.- 9. ročníku (do projektu se také dle individuálních možností 

zapojují žáci 1.-3. ročníku) 

Realizace je rozdělena do dvou částí - přípravná část (integrace do vybraných předmětů) a 

závěrečná část (projektový den).  

Cíle projektu: 

 - zapojení do charitativní a humanitární pomoci 

           - seznámení s významem charitativní a humanitární pomoci 

          -  pochopení dobročinné činnosti v oblasti sociálních a zdravotních služeb  

 

Z rozhodnutí žákovského parlamentu vznikl nápad zapojit se do projektu Dobrý anděl. 

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké 

situace. Dárci, Dobří andělé, mohou pomoci finančním příspěvkem a dokázat, že osud 

nemocných jim není lhostejný. 

Finanční prostředky žáci získávají tak, že se průběhu školního roku zapojují v rámci  

sběrových týdnů (sběr papíru). Do sběrové akce se se zapojují žáci, jejich rodiče a 

zaměstnanci školy.  Díky nim můžeme každý rok poslat finanční dar na nadaci Dobrý anděl 

formou jednorázového příspěvku. 

 

Součástí projektu jsou i další charitativní akce. 

 Žáci naší školy se pravidelně účastní charitativního běhu Konta Bariéry „Run and 

Help“. Drobným finančním obnosem pomáhají svým handicapovaným spolužákům, 

kamarádům, dětem z blízkého okolí. Běháním, chůzí nebo jízdou na kole se aktivně zapojí do 

sportovně-charitativní akce na podporu konkrétního dítěte s handicapem. Organizátoři 

charitativního běhu vyberou v rámci nadace konkrétní dítě z Kadaně a blízkého okolí, 

kterému bude výtěžek předán.  

Společnost Život dětem pořádá každý rok tradiční dobročinnou sbírku Srdíčkové dny. 

Žáci přispívají zakoupením  drobných předmětů nebo libovolnou finanční částkou. Vybraní 

žáci devátého ročníku vycházejí do ulic města a prodávají zájemcům sbírkové předměty, 

jejichž prodej podpoří dětské pacienty. Snaží se vybrat co největší finanční obnos na pomoc 

vážně nemocných dětí. Žáci se zapojují do celonárodní veřejné sbírky  „České dny boje proti 

rakovině“ prodejem a zakoupením kytiček. Žáci devátého ročníku vycházejí do ulic města a 

prodávají zájemcům symbolickou kytičku.  Žáci jako dobrovolníci se snaží preventivně 

působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi a za nabízené kvítky 

měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině. Spolupracujeme s nadací Fond 

SIDUS, která podporuje dlouhodobě nemocné nebo zdravotně znevýhodněné děti. Spolupráce 

probíhá formou prodeje drobných předmětů s logem nadace. Žáci se zapojují do projektů 

nadace Amnesty International, např. Maraton psaní dopisů. 
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Přínosem projektu je realizace průřezového tématu:  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

• Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

•Fungování a vliv médií ve společnosti  

• Tvorba mediálního sdělení  

• Práce v realizačním týmu  

 

Projekt realizuje vzdělávací obsah dalších průřezových témat. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   

• Poznávání lidí  

• Mezilidské vztahy  

• Komunikace  

• Kooperace a kompetice  

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

• Hodnoty, postoje, praktická etika  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

• Občanská společnost a škola  

• Občan, občanská společnost a stát  

• Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  

 

 Časové rozvržení:  

- projekt probíhá ve dvou fázích - přípravné a závěrčné  

1) přípravná část probíhá v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy, výchovy ke zdraví, 

výchovy k občanství, dějepisu,  přírodopisu, zeměpisu,  anglického jazyka, českého jazyka, 

výtvarné výchovy, tělesné výchově   

realizace – v hodinách daných předmětů a domácí příprava  

2) závěrečná  fáze - projektový den  

          

Formy a metody práce:  

- pracovní listy  

- práce ve skupinách  

- práce s internetem, odbornou literaturou  

 

  

  

6.9. Den Země  

  

Projekt je určen pro žáky 1. - 9. ročníku. Projekt se koná každoročně.   

Projekt je zaměřen na realizaci průřezového tématu Environmentální výchova.  

Cíle projektu: - rozlišení kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí  

- zjištění nutnosti šetrného zacházení s přírodním bohatstvím  
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- pochopení odpovědnosti žáka za kvalitu životního prostředí  

  

  

Koordinátoři projektu: vyučující přírodopisu (Mgr. Pavel Lukeš) 

  

Charakteristika projektu:  

Realizací projektu naplňujeme průřezové téma  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

• Ekosystémy  

• Základní podmínky života  

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

• Vztah člověka k prostředí  

  

Projekt realizuje vzdělávací obsah dalších průřezových témat.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

• Hodnoty, postoje, praktická etika  

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy:  

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

  

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

• kompetence k učení  

- vyhledá informace o životním prostředí v tisku, v dalších médiích a na internetu, roztřídí je  

• kompetence k řešení problémů  

- vyhodnocuje získaná fakta o stavu životního prostředí  

• kompetence komunikativní  

- formuluje své myšlenky a názory o problémech životního prostředí  

- využívá zdroje informací na ekologická témata  

- diskutuje o problémech životního prostředí  

• kompetence sociální a personální  

- pěstuje toleranci a ohleduplnost ve vztahu k přírodě  

• kompetence občanské  

- chápe práva a povinnosti v souvislosti s ochranou přírody  

- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví  

• kompetence pracovní  

- organizuje si sám svoji práci, navrhuje postup a časový rozvrh  

- dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny  

kompetence digitální  -využívá digitální technologie 

Předměty, ve kterých se uskutečňuje realizace projektu.  

Prvouka, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, přírodopis, zeměpis 
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(téma - např. voda, vzduch, třídění odpadu, rostliny a živočichové,…) 

  

Časové rozvržení:  

- realizace v průběhu března a dubna   

- vyvrcholení akce: oslavy Dne Země – jeden vyučovací den  

  

Formy a metody práce:  

- pracovní listy, výzdoba třídy  

- práce ve skupinách  

- praktické činnosti (vycházky)  

  

  

  

6.10. Historický den  

  

Projekt je určen pro žáky 1. - 9. ročníku. Projekt se koná každoročně.   

Projekt je zaměřen na poznávání historie a zajímavých míst Kadaně.  Pro každý ročník jsou 

připraveny pracovní listy se zajímavými úkoly a určené vycházkové trasy.  

  

Koordinátoři projektu: vyučující dějepisu (Mgr. Jiří Nebeský)  

  

Charakteristika projektu:  

Realizací projektu naplňujeme průřezové téma  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

• Občanská společnost a škola  

• Občan, občanská společnost a stát  

  

Projekt realizuje vzdělávací obsah dalších průřezových témat.  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

• Jsme Evropané  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

• Multikulturalita  

  

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

• kompetence k učení  

- operuje s obecně užívanými termíny, znaky, symboly  

- vybere podstatné informace  

• kompetence k řešení problémů  

- využívá vlastního úsudku a zkušeností  

• kompetence komunikativní  

- vyjadřuje se výstižně a kultivovaně  
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- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, diskutuje a 

vhodným způsobem argumentuje  

• kompetence sociální a personální  

- účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce  

- efektivně spolupracuje při řešení daného úkolu  

• kompetence občanské  

- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy - je si vědom svých 

práv a povinností ve škole i mimo ni  

  

Předměty, ve kterých se uskutečňuje realizace projektu. 

Předměty a výstupy:  

Výchova k občanství   

= vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití, lidská práva  

výstupy - uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, 

kriticky přistupuje k mediálním informacím, respektuje kulturní zvláštnosti a odlišné názory  

Člověk a dějiny, Dějepis  

= pravěk, středověk, 2. světová válka, holocaust, nacismus, problémy současnosti 

výstupy - charakterizuje totalitní systémy  

- zaujme stanovisko k antisemitismu a rasismu  

- uvede příklady uměleckých památek z doby pravěké  

- rozliší počátky státu podle pověstí a prokázané historie  

(Vlastivěda, Prvouka, Výtvarná výchova –1.stupeň)  

  

Časové rozvržení:  

- realizace v průběhu jednoho dne   

  

Formy a metody práce:  

- pracovní listy  

- práce ve skupinách  

- praktické činnosti (vycházky)  

  

  

  

6.11. Den zdraví  

  

Projekt je určen pro žáky 6. - 9. ročníku. Projekt se koná každoročně.   

Projekt je zaměřen na poskytnutí první pomoci a sportovní aktivity a turistiku.  

Cíle projektu: - aplikace předlékařské první pomoci při poranění a jiném poškození těla  

- uplatňování vhodného a bezpečného chování v přírodě, v silničním provozu  

  

Koordinátoři projektu: vyučující tělesné výchovy a přírodopisu 

  

Charakteristika projektu:  
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Realizací projektu naplňujeme průřezové téma  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Seberegulace a sebeorganizace (sebeovládání, zvládání konfliktních situací, cvičení po 

družstvech – respektování vedoucí úlohy velitele)  

• Psychohygiena  

• Mezilidské vztahy (odpovědnost za zdraví druhého a k účinné ochraně zdraví)  

• Kooperace a kompetice (vzájemná spolupráce a pomoc, která vede k poznání důležitosti 

péče o zdraví)  

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (rozvoj základních praktických dovedností k 

účelnému poskytnutí první pomoci)  

• Hodnoty, postoje, praktická etika (vnímání života jako nejvyšší hodnoty)  

  

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

• kompetence k učení  

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci  

• kompetence k řešení problémů  

- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí  

- řeší problémové úlohy z praktického života  

• kompetence sociální a personální  

- řeší úkoly ve skupinách (pracovních týmech), vzájemně spolupracuje  

- pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce   

• kompetence občanské  

- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví  

• kompetence pracovní  

- dodržuje bezpečnostní zásady tak, aby chránil své zdraví a zdraví ostatních   

- kompetence digitální 

- využívá digitální technologie (animace, videa, zpracování dat, vyhledávání informací) 

  

Časové rozvržení:  

- realizace v červnu (v průběhu jednoho dne)  

  

Formy a metody práce: 

- pracovní listy  

- práce ve skupinách  

- praktické činnosti (protišoková poloha, stabilizovaná poloha, transport zraněného, umělé 

dýchání, fixace zlomenin, zástava krvácení, krátký orientační běh, hod n cíl, práce s mapou, 

sportovní činnosti)  

  

 6.12. Další projekty 

 

Dalšími realizovanými projekty jsou – např. Den jazyků, Škola hrou, Sportovní den a jiné.  
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Sportovní den  

 Projekt  je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností,  je určen pro žáky 1. a 9. ročníku.  

Cíl projektu:   

- získávání a rozvíjení pohybových dovedností                      

-  utváření kladného vztahu ke sportu.  

- zlepšování mezilidských vztahů.  

  

Koordinátor projektu: vyučující tělesné výchovy 

  

Charakteristika projektu:  

Realizací projektu naplňujeme průřezové téma:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

• Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému  

• Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině, třídě  

• Mezilidské vztahy – chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc  

• Kooperace a kompetice – rozvoj dovedností pro etické zvládání situací soutěže  

  

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:  

• kompetence sociální a personální  

- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině, 

přispívá k upevňování dobrých vztahů  

• kompetence pracovní  

- dodržuje vymezená pravidla    

  

Časové rozvržení:    měsíc květen.  

Předměty, ve kterých se uskutečňuje realizace projektu.  

Předměty a výstupy: 

Tělesná výchova   

výstupy - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti                     

- usiluje o jejich zlepšení, spolupracuje při  týmových pohybových činnostech a soutěžích   

- reaguje na základní povely a pokyny k osvojování činnosti a její organizaci   

  

Realizace:   

1.Atletický stadion - plnění jednotlivých disciplín:   

 

   

Den jazyků, Rodilý mluvčí 

 

Projekt je zaměřen na komunikaci v cizím jazyce. 

Cíle projektu: - upozornit žáky na důležitost jazykového vzdělávání  

                       - učení se cizímu jazyku umožní překonat kulturní rozdíly 

                       - podpořit celoživotní jazykové vzdělávání 
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                       - prokazovat své jazykové schopnosti při plnění zábavných úkolů v angličtině 

                       - komunikace s rodilým mluvčím 

 

Koordinátoři projektu: vyučující anglického jazyka 

 

Charakteristika projektu: 

Realizací projektu naplňujeme průřezové téma 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

• Evropa a svět nás  zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

• Komunikace (komunikace v různých situacích) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

• Kulturní diference (tolerování odlišností jiných národnostních) 

 

Projekt realizuje vzdělávací obsah dalších průřezových témat. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

• Komunikace (komunikace v různých situacích) 

 

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme: 

• kompetence k učení-  reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její 

organizaci 

• kompetence komunikativní- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se 

výstižně a kultivovaně 

- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje 

• kompetence sociální a personální-  řeší úkoly ve skupinách (pracovních týmech), vzájemně 

spolupracuje, prezentuje svoji práci druhým 

 

Časové rozvržení: 

- přípravná fáze: přípravné práce dílčí úkoly -  jeden  měsíc 

- realizace v průběhu jednoho dne 

 

Formy a metody práce: 

- pracovní listy 

- práce ve skupinách 

- praktické činnosti (beseda s rodilým mluvčím, komunikace v cizím jazyce s partnerskou 

školou,…)  

 

 

Škola hrou 

 

Projekt je určen pro žáky 1. - 9. ročníku. Projekt je zaměřen na hravé formy učení. 

Cíle projektu: - vzájemná spolupráce žáků 

Koordinátoři projektu: Mgr. Jiří Nebeský 

 

Charakteristika projektu: 

Realizací projektu naplňujeme průřezové téma 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

• Mezilidské vztahy  

• Kooperace a kompetice (vzájemná spolupráce a pomoc) 
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• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (rozvoj základních praktických dovedností při 

výrobě) 

 

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: 

- klíčové kompetence, ke kterým směřujeme: 

• kompetence k učení-  reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její 

organizaci 

• kompetence komunikativní- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá 

promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje 

• kompetence sociální a personální- řeší úkoly ve skupinách (pracovních týmech), vzájemně 

spolupracuje, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce  

• kompetence pracovní a digitální-  využívá praktické dovednosti při  práci s digitálními 

technologiemi 

 

 Realizace: v prostorách školy a blízkém okolí 

 

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY  

  

7.1.  Metodika vlastního hodnocení školy  

A. oblasti hodnocení:  

  

1. PROGRAM ŠKOLY 

sledované jevy:  

a) soulad školního programu s RVP  

b) další programová nabídka např. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

variabilita programu – dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, 

průřezová témata c) dokument – ŠVP  

  

ukazatele stavu:  

• soulad ŠVP s RVP  

• plnění školního vzdělávacího programu  

• relace mezi vzdělávacím programem a potřebami a podmínkami školy  

• programová nabídka žákům se speciálními vzdělávacími potřebami  

• soulad nabídky volitelných a nepovinných předmětů s představou žáků a rodičů • variabilita 

ŠVP  

  

metody:  

• kontrola souladu ŠVP s RVP a skutečné plnění ŠVP  

• vlastní hodnocení učitelů a žáků  

  

2. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 

sledované jevy:  

a) vliv personálních podmínek na vzdělávání  
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b) materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky, učebnice, 

technické prostředky  

c) kvalita pracovního prostředí školy  

d) efektivita využívání finančních zdrojů  

e) rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty…)  

  

ukazatele stavu:  

• vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání  

• tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a žáků  

• funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor…  

• kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami ve škole  

• vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat - tzn. didaktická úroveň vybavení 

pomůckami,  

technikou, studijním materiálem…  

• efektivita využívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy  

• zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech)  

  

metody: • 

pozorování  

• kontrola  

• skupinová diskuse  

• sebehodnocení vedení školy sebehodnocení učitelů a žáků  

• zhodnocení inventarizace  

  

3. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

sledované jevy:  

a) průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP  

b) dokument - pravidla hodnocení  

  

ukazatele stavu:  

• podpora vytváření cílových kompetencí ŠVP  

• kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání – tzn. příprava, zajištění, organizace, metody, formy, 

hodnocení, motivace, komunikace, klima  

• vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky)  

• návaznost učiva  

• rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření žádoucích 

vzdělávacích způsobilostí žáků  

• účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování  

• využívání sociálních forem vzdělávání  

• využívání metod samostatné práce žáků  

• individuální přístup k výuce  

• efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické technika  

• prostor pro individuální nebo skupinové aktivity  
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• uplatnění kooperativní techniky učení  

• využití vstupních motivačních metod  

• motivace v průběhu výuky  

• dodržování stanovených pravidla hodnocení  

• prověřování výchozích znalostí a dovedností  

• průběžné vyhodnocování výsledků učení  

• vedení žáků k sebekontrole a sebehodnocení  

• prostor pro vyjadřování vlastního názoru  

• dodržování pravidel komunikace  

• psychosociální podmínky výuky  

  

metody:  

• školní dokumentace  

• kontrola a pozorování  

• skupinová diskuse  

• sebehodnocení vedení školy  

• sebehodnocení třídních učitelů, učitelů  

• hodnocení žáků (např. technikou volného psaní)  

  

4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

sledované jevy:  

výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání  

  

ukazatele stavu:  

• efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání  

• dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP  

• zvládání očekávaných výstupů  

• používání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické 

hodnocení)  

• dovednost spolupracovat  

• dovednost komunikovat  

• pracovní dovednosti  

• nízký počet neúspěšných a trestaných žáků  

• vysoký stupeň podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

• velmi dobré výsledky v testech  

• úspěšné uplatnění žáků  

• výsledky žáků v soutěžích  

• existence zřetelného společenského a kulturního chování žáků a jejich dobré disciplíny  

  

metody:  

• školní dokumentace  

• kontrola a pozorování  

• skupinová diskuse  
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• sebehodnocení vedení školy  

• sebehodnocení třídních učitelů, učitelů  

• hodnocení žáků (např. technikou volného psaní)  

  

  

  

5. PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTAHY 

sledované jevy:  

a) kvalita výchovného poradenství  

b) přístup k informacím a jejich přenos  

c) kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy  

d) vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalších osob a jejich dopad na vzdělávání  

e) vztahy se zřizovatelem a školskou radou  

f) klima, kultura, étos školy  

  

ukazatele stavu:  

• kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, žáků a rodičů  

• přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k potřebným informacím  

• poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků  

• kvalita spolupráce rodičů se školou a využívání jejich námětů a připomínek  

• úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti – např. PPP,SPC…  

• existence pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu  

• existence zřetelně přívětivého prostředí  

• existence důvěry žáků (i rodičů) k učitelům a vedení školy  

• úroveň morálky žáků a učitelů, vztahů žák/učitel, kultury vzájemných kontaktů  

  

metody:  

• školní dokumentace  

• skupinová diskuse  

• sebehodnocení vedení školy  

• sebehodnocení učitelů a žáků  

  

  

6. ŘÍZENÍ ŠKOLY 

sledované jevy:  

a) kvalita systémového řízení  

b) plánování řídících činností (koncepce, ŠVP, roční plán, plán DVPP, kontrol…)  

c) efektivita organizace školy  

d) metodická podpora kvality výuky – personální rozvoj, DVPP, samostudium…  

e) systém vedení pedagogických pracovníků - především efektivita výsledků hospitací f) 

kontrolní systém  

g) dokument - koncepční záměr rozvoje školy  

h) dokument - školní řád  
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i) dokument – pravidla hodnocení  

  

ukazatele stavu:  

• vyhodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy  

• realizovatelnost koncepčních záměrů – zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu  

• koncepčnost řídících činností ve škole - jejich zřetelná strategie  

• míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy  

• účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy  

• účelnost rozvrhu hodin  

• kvalita a efektivita školního řádu  

• koncepční zajištění personálního rozvoj  

• vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji školy a k 

realizovanému vzdělávacímu programu  

• systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy  

• zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím  

• systém prosazování progresivních trendů vzdělávání  

• kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (žáci)  

• kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé)  

• kvalita kontroly provozu  

  

metody:  

• školní dokumentace  

• skupinová diskuse  

• sebehodnocení vedení školy  

• sebehodnocení učitelů a žáků  

  

7. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY 

sledované jevy:  

a) zlepšování kvality výsledků vzdělávání  

b) prezentace školy  

c) spolupráce s partnery  

d) organizace akcí školy – vystoupení, přehlídek, výstav…  

e) dokument – výroční zpráva  

  

ukazatele stavu:  

• zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání  

• propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy  

• prezentace školy na veřejnosti a odezva  

• zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit  

• organizace vystoupení, koncertů, výstav…  

• účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách…  

• účast žáků a rodičů na akcích školy  

• kvalita výroční zprávy  
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metody: • 

pozorování  

• kontrola  

• skupinová diskuse  

  

 Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat 

podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. Cíle autoevaluace jsou 

rozpracovány do ročního plánu školy s určením konkrétní zodpovědnosti za plnění 

jednotlivých úkolů.  

Hodnocení školy budeme provádět v rámci autoevaluace  s využitím dotazníkových 

průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti (Cesta ke kvalitě, apod.). Zaměříme 

se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje 

vlastního hodnocení. Zpětnou vazbu škole poskytují také ČŠI a kontroly ze strany zřizovatele 

školy.  

  

Časové rozvržení autoevaluačních  činností  

  

- září - posouzení práce školy širším vedením podle stanovených kritérií (oblasti, cíle a              

zapracování cílů, kritéria autoevaluace)  

- květen  – srovnávací testy (5. a 9. ročník)  

- květen, červen  -  vyhodnocení výsledků přijímacího řízení a pohovorů na střední školy a                                

odborná učiliště  

- květen, červen - realizace dlouhodobých opatření (učební plány, úvazky, volitelné                               

předměty)  

- srpen - zpracování výsledků práce školy do výroční zprávy o činnosti školy, projednání                

vlastního hodnocení školy na pedagogické radě  

  

- nepravidelně v průběhu školního roku – vzdělávací semináře pedagogických pracovníků, 

hospitační činnost, dotazníky pro učitele, žáky, rodiče  

- pravidelně v průběhu školního roku – kontrola školní dokumentace (třídní knihy, třídní 

výkazy, školní matrika v programu Bakaláři, žákovských knížek, zápisníků 1. a 2. třídy, 

evidence školního klubu)  

- pravidelně v průběhu školního roku – kontrola programu a týdenních plánů školní družiny - 

pravidelně v průběhu školního roku – kontrola zadávání kontrolních prací, včasných nástupů 

do hodin, výkonu kontroly nad žáky  

  

  

7.2.   Hodnocení žáků  

  

7.2.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků   

       (viz. Příloha č. 8.3)  
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8. PŘÍLOHY  

8.1.  Standardy pro základní vzdělávání  

            Standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v RVP 

ZV. Tyto výstupy dále pomocí indikátorů konkretizují a doplňují o ukázky ilustrativních úloh.    

            Očekávané výstupy vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo na 

konci 3., 5. a 9. ročníku. 

 

Anglický jazyk:    

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67487&view=9832  

Český jazyk a literatura:   

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67488&view=982  

Matematika a její aplikace: 

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67490&view=982  

Německý jazyk:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67491&view=9832 

Informační a komunikační technologie:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67493&view=9832 

Člověk a jeho svět: 

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67494&view=9832 

Dějepis: 

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67495&view=9832 

Výchova k občanství:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67496&view=9832 

Fyzika:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67497&view=9832 

Chemie:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67498&view=9832 

Přírodopis:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67499&view=9832  

 

Zeměpis:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67500&view=9832 

Výchova ke zdraví:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67503&view=9832 

Tělesná výchova:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67504&view=9832 

Člověk a svět práce:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67505&view=9832 

Hudební výchova:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=73151&view=9832 

Výtvarná výchova:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=73150&view=9832  

Ruský jazyk:  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67508&view=9832  

  

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67487&view=9832
http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67488&view=982
http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67499&view=9832
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8.2. Digitální kompetence a gramostnost 

 

Digitální kompetence v RVP ZV - odkaz, jak se digitální kompetence uplatňují v každém 

předmětu.    https://revize.edu.cz/digitalni-gramotnost-v-rvp-zv 

 

Digitální gramotnost v uzlových bodech 

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=95850&view=19523 

 

 

 

8.3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

  

  

  

  

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

ŽÁKŮ  
(Tato pravidla jsou nedílnou součástí školního řádu)  

  

  

  

Č. j.: ZŠ5Ka/234/2020  
  

  

Pedagogická rada schválila dne:    8. 10. 2020  

  

  

  

Školská rada schválila dne:     12. 10. 2020  

  

  

  

Platnost dokumentu od:      13. 10. 2020        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://revize.edu.cz/digitalni-gramotnost-v-rvp-zv
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=95850&view=19523
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PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ  

Právní vymezení:  

- zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)  

- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání  

  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

  

§ 51 školského zákona  

1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení 

vydat žákovi výpis z vysvědčení.  

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu 

hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.  

3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost 

této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro 

účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.  
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4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v 

základní škole speciální se hodnotí slovně.  

    

ÚVOD  

  

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich 

základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené 

problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, 

vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 

kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je 

spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a 

svém profesním uplatnění (školský zákon § 44).  

Učitelé Základní školy Kadaň, Na Podlesí 1480, okr. Chomutov přistupují k průběžnému 

hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho 

formativní funkce. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné 

hodnocení.  V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů 

základního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, rámcovém a školním 

vzdělávacím programu.  

  

  

  

 STUPNĚ KLASIFIKACE A HODNOCENÍ  

 

1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:  

1 - výborný  

2 - chvalitebný  

3 - dobrý  

4 - dostatečný  

5 - nedostatečný  

Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém 

stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.  

2) Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:  

1 - velmi dobré  

2 - uspokojivé  

3 - neuspokojivé  

  

3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním,  

b) prospěl(a),  

c) neprospěl(a),  
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d) nehodnocen.  

  

4) Na vysvědčení je žák hodnocen stupněm:  

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem není vyšší než 1,50 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré,  

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením,  

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením.  

d) nehodnocen (a), není li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.  

  

5) Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, 

uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)".  

  

ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI  

  

1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:  

  

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka,  

b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,  

c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), 

didaktickými testy,  

d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,  

e) analýzou výsledků činnosti žáka,  

f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky 

pedagogickopsychologické poradny a zdravotnických služeb, zejména u žáků 

se specifickými vzdělávacími potřebami  

g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.  

  

2) Učitel si počíná tak, aby klasifikoval žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v 

daném předmětu. Kvalita i kvantita klasifikace vytváří předpoklad objektivního 

posouzení vzdělávání žáka. Žák 2. – 9. ročníku musí mít z následujících předmětů, 

pokud se v ročníku vyučují, alespoň šest klasifikací za pololetí – český jazyk a 

literatura, matematika, cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, 

ruský jazyk), chemie, fyzika, zeměpis, přírodopis + zdraví a člověk, dějepis + člověk a 
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dějiny, prvouka, vlastivěda, přírodověda. V ostatních vyučovacích předmětech je 

vyučující povinen klasifikovat žáka nejméně třikrát za pololetí. Pokud žák nedosáhne 

uvedeného počtu klasifikací  za pololetí, nemůže být hodnocen na vysvědčení. 

3) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi 

výsledek klasifikace okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a 

praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 10 dnů.  

4) Vyučující českého jazyka a matematiky mohou 1x za čtvrtletí zadávat kontrolní 

písemné práce žákům 5. – 9. tříd. V ostatních předmětech se mohou psát prověrky v 

max. délce 25 minut.  

5) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý 

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní 

práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem. Koordinaci zabezpečuje třídní učitel.  

6) V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.  

7) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka a prostřednictvím 

Elektronické žákovské knížky“ (dále jen EŽK) v systému Bakalář ji do 7 dnů sdělovat 

zákonným zástupcům žáka. U žáků 1. a 2. ročníku jsou jednotlivé klasifikace 

sdělovány zákonným zástupcům v nejkratším možném termínu prostřednictvím 

„Notýsku pro 1. a 2. ročník“. 

 

 

ZÁSADY KLASIFIKACE A HODNOCENÍ  

  

z § 14 vyhlášky o základním vzdělávání  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných 

výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 

zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků 

a doporučení školského poradenského zařízení.  

Prospěch  

1) Při průběžném i celkovém hodnocení pedagogický pracovník (dále jen „učitel“) 

uplatňuje přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi.  V 

případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost dosažení úspěšnějšího 

hodnocení.  

 učitel neklasifikuje žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti 

delší než jeden týden (platí pouze tehdy, jestliže rodiče požádali o uvolnění 

nebo po nemoci),   

 žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není 

jediný zdroj informací,   

 účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, 

co umí,   

 žáci mají právo dělat chyby – uvědomění si chyby je příležitost zvládnout 

učivo lépe,   
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 učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému 

nastudování celé třídě není přípustné,   

2) Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák 

mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

indispozici.  Hodnotí se kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 

klasifikační období.  

3) Stupeň prospěchu se neurčuje jako aritmetický průměr z průběžné klasifikace, protože 

klasifikace z jednotlivých druhů ověřování znalostí mají různou váhu - tj. učitel je do 

stupně prospěchu na vysvědčení zohlední ve větší nebo menší míře, je však povinen 

na začátku školního roku žáky seznámit s tím, jak jednotlivé druhy ověřování znalostí 

v celkové klasifikaci zohlední (tzv. „váha známky“).  

4) Učitel bere při klasifikaci zřetel na zaměření a cíle skupin předmětů s převahou 

teoretického zaměření, předmětů s převahou praktických činností a předmětů s 

převahou výchovného a uměleckého zaměření.  

5) Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 

příslušného ročníku.  

6) Hodnocení určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém 

vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení za klasifikační období příslušní učitelé 

po vzájemné dohodě.  

7) Učitel rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků.  

8) Případy problémů a skutečností hodných zvláštního zřetele ve vzdělávání žáků se 

projednávají v pedagogické radě, a to zejména v obdobích 1. a 3. čtvrtletí.  

9) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, předkládají učitelé 

výsledky celkové klasifikace k provedení analýzy výsledků vzdělávání a připraví 

návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.  

10) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy 

výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

  

  

          Chování  

1) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.  

2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během 

klasifikačního období.  

3) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k 

účinnosti předešlých kázeňských opatření.  

4) Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování v době vyučování. Porušil-li žák 

mimo vyučování zásadním způsobem pravidla společenského a lidského chování, 

zaujmou učitelé vůči takovému chování etický postoj a využijí žákova pochybení k 

pedagogickému působení na žáka, případně na další žáky. Pedagogové se v tomto 
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smyslu nezříkají povinnosti podporovat rodinu ve výchově k vytváření návyků a 

postojů, které vedou ke společensky hodnotnému chování.  

           Slovní hodnocení  

1) O použití slovního hodnocení nebo kombinaci slovního hodnocení a klasifikace 

rozhoduje ředitel.  

2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní 

hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení 

píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a 

naznačení dalšího rozvoje žáka.  Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, 

jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.  

3) Při slovním hodnocení se postupuje obdobně podle čl. 7 a zde uvedených zásad a 

pravidel pro klasifikaci.  

            Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků  

1) Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení.  

2) Žáci jsou navykáni na situace, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem 

bude předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno.  

3) Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla proběhne před hodnocením pedagogem s 

argumentací.  

4) Pedagog vede žáka v dovednosti sebe hodnotit ve smyslu jeho zdravého sociálního a 

psychického rozvoje.    

  

  

        KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ KLASIFIKACE CHOVÁNÍ:  

Stupeň 1 (velmi dobré)  

Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. V jeho chování je zřetelná 

slušnost, respektování ostatních, takt, zdvořilost, ohleduplnost. Ojediněle se dopouští 

drobných přestupků proti pravidlům školního řádu a požadovaného chování.    

Stupeň 2 (uspokojivé)  

Žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům 

chování. Případně se dopustí závažnějšího přestupku. Žák je však přístupný výchovnému 

působení ze strany školy a projevuje snahu své chyby napravit.    

Stupeň 3 (méně uspokojivé)  

Žák se dopustí velmi závažného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování, 

popřípadě se dopouští závažnějších přestupků často, popřípadě je žák je agresivní vůči 

spolužákům nebo dospělým zaměstnancům školy. Svým chováním a jednáním velmi 

negativně působí na soužití ve třídě nebo škole.  
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VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ  

  

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 

opatřením je napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy. 

Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit ředitel školy nebo školského 

zařízení nebo třídní učitel.  

Pochvaly  

1) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 

nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.  

2) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

Napomenutí a důtky  

1)   Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto  

      porušení žákovi uložit:  napomenutí třídního učitele,  důtku třídního učitele,  důtku    

      ředitele školy.  

  

1)  Uložení důtky třídního učitele bude vždy předcházet osobní jednání třídního učitele se  

zákonnými zástupci žáka o opatřeních školy a zákonných zástupců, která povedou k 

nápravě v žákově chování. O tomto jednání bude dopředu informován ředitel školy a bude 

o něm proveden zápis.  

Další informace k výchovným opatřením  

1)  Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 

nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a 

jeho zákonnému zástupci.  

2) Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy - školní matriky.
 
Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na 

vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.  

3) Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.    

  

KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH  

  

Při klasifikaci výsledků vzdělávání se hodnotí zejména:  

1) kvalita výsledků vzdělávání,  

2) píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon,  
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3) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů,  

     4) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a                                             

         motorické činnosti,  

5) uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických  

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí a jiných 

činnostech  

6) schopnost nalézat, třídit a interpretovat informace, včetně dovednosti využívání ICT  

7) kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita  

8) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

            9)  osvojení účinných metod samostatného studia, 10) osvojení dovednosti účinně   

               spolupracovat.  

  

Stupeň 1 (výborný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 

a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově 

vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Účelně si organizuje vlastní práci.  

Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost, originalita a tvořivost. Jeho 

ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický.  

Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Dokáže pracovat s 

informacemi a spolupracovat s ostatními. Je schopen samostatně studovat vhodné texty – 

dokáže se učit.  

  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.   

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, někdy originalita.  

Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez 

větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při 

práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při 

spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Má problémy s organizací vlastní práce.  
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Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští 

chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho 

myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V 

ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má 

menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s 

informacemi má častější problémy, jak při jejich zisku a třídění, ale zvláště v jejich 

zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.  

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní 

práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů 

je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho 

ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 

estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném 

studiu má velké těžkosti.. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede 

zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat s 

informacemi, a to i při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich 

pomoc a podporu.  

  

  

    Používání Elektronické žákovské knížky  

V každém předmětu, který je vyučován podle školního vzdělávacího programu, se jednotlivé 

klasifikace během celého klasifikačního období zapisují do „Elektronické žákovské knížky“ 

(dále jen EŽK) v systému Bakalář. Tento systém zároveň vyhodnocuje pro vyučujícího i žáka 

celkovou klasifikaci za klasifikační období (pololetí). Protože ne každá klasifikace (známka) 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

476  

  

má stejnou váhu v celkovém hodnocení za klasifikační období (pololetí) - např. známka z 

opakovací kontrolní práce má větší váhu než známka z orientačního zkoušení - umožňuje 

EŽK vyučujícímu nastavit pro každou klasifikaci (známku) jinou tzv. váhu - tedy dopad, jaký 

bude mít tato klasifikace (známka) na celkové hodnocení v předmětu za klasifikační období 

(pololetí). Tento způsob odlišení váhy jednotlivých klasifikací (známek) v celkovém 

hodnocení předmětu za klasifikační období (pololetí) vyučující používají, ovšem na začátku 

školního roku, resp. před zahájením hodnocení seznámí žáky a jejich zákonné zástupce s tím, 

jaké známce přiřadí během klasifikačního období jakou váhu. Vyučující zapíše každou 

klasifikaci během klasifikačního období nejpozději do týdne do EŽK.  

  

HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI  

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s 

ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí 

nezbytné úpravy ve vzdělávání - tedy i hodnocení - odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. 

 

 

1) U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou 

vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci 

přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení školského 

poradenského zařízení a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a 

také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.  

2) Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je 

nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. 

Klasifikace je zohledňována pouze po dobu platnosti integrace žáka.   

3) Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a 

druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha 

negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud 

je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž 

vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající 

jeho předpokladům.   

4) Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat 

lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, 

které žák zvládl.   

5) Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.   

6) Děti s vývojovými poruchami učení mohou být na základě žádosti rodičů během 

celého jejich vzdělávání hodnoceny slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak 

na pololetním a závěrečném vysvědčení). Při uplatňování všech těchto možností 

vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, 

zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči.   
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7) Ředitel školy povolí na základě žádosti rodičů podložené doporučujícím 

stanoviskem školského poradenského zařízení vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu.   

8) Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a je 

doložen informovaným souhlasem rodičů..   

9) V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na 

podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování 

chyb.   

  

  

KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY  

  

1)  Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech  

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž 

byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku ze závažných zdravotních 

důvodů. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci 

prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci 

druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.  

  

 2) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho       hodnocení  

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za první pololetí nehodnotí.  

  

3) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení  

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení  navštěvuje 

žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.  

  

4) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat  ředitele 

školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 

ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad 

nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 

nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní  inspekce poskytne 

součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.  
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5) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování 

nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v  daném 

předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto  pravidel ředitel školy 

nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne 

doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo 

krajského úřadu.  

  

6) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni  základní 

školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho 

zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře  opakování 

ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na  daném stupni již 

opakoval ročník.  

  

1) Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky (dále jen „přezkoušení“) 

jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, 

jmenuje komisi krajský úřad.  

2) Komise je tříčlenná a tvoří ji:  

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel,  

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 

zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,  

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání.  

3) Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří 

slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu Výsledek přezkoušení již nelze 

napadnout novou žádostí o přezkoušení.  

4) Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a 

zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého 

pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.  

5) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.  

6) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 

možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán 

jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.  

7) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem.    
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INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA O VÝSLEDCÍCH 

VZDĚLÁVÁNÍ  

  

1) Učitelé jednotlivých předmětů informují rodiče o výsledcích vzdělávání obvyklým 

způsobem - prostřednictvím elektronické žákovské knížky. O chování žáka a dalších 

významných skutečnostech majících vliv na vzdělávání žáka informují učitelé rodiče 

prostřednictvím „Žákovského zápisníku“. Třídní učitelé tříd 2. stupně jej kontrolují nejméně 

jedenkrát měsíčně; třídní učitelé 1. stupně průběžně.  

2) Učitelé jednotlivých předmětů informují o výsledcích vzdělávání zákonné zástupce na 

třídních schůzkách, případně v konzultační dny nebo jiných příležitostech z rozhodnutí 

ředitele školy.  

3) Třídní učitel, nebo učitel informuje vždy, když o to zákonní zástupci žáka požádají.  

4) Třídní učitel informuje zákonné zástupce vždy v případě mimořádného zhoršení prospěchu 

nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem s vědomím ředitele nebo jeho 

zástupce.    

  

HODNOCENÍ ŽÁKŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE 

 1) Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou 

vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především 

formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření 

určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva 

tohoto celku.  

2) Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, 

prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v 

listinné, nebo digitální podobě. 

3) Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení 

klasifikačním stupněm.  

4) Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve 

stanovených intervalech, prostřednictvím - komunikační platformy školy BAKALÁŘI.CZ 

případně - písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 

 

 Platnost dokumentu : 

 Tento dokument nahrazuje Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáku čj.: 

ZŠ5Ka/149/2016 ze dne 1. září 2016 a je platný od 13. října 2020 

 

Příloha č. 1 -   

Podrobná pravidla hodnocení v jednotlivých předmětech s vyjádřením bodových vah 

jednotlivých druhů klasifikace.  

  

  

    

 Mgr. Tomáš Mourek                Mgr. Zdeněk Hosman  

předseda školské rady                        ředitel školy               
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Seznámil jsem se se zněním Pravidel pro hodnocení (Č. j.: ZŠ5Ka/149/2016):  

  

Třídní:      

    Netřídní, školní družina  

      

      

      

      

      

      

Provozní zaměstnanci:      

      

      

      

  

 

8.4. Podrobná pravidla hodnocení  

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsahují Přílohu č. 1-  Podrobná pravidla 

hodnocení v jednotlivých předmětech s vyjádřením bodových vah jednotlivých druhů 

klasifikace.  

 

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Hudební výchova na 1.stupni  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1. Zpěv – žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně. Vždy je 

především hodnocena snaha, vůle dosáhnout co nejlepšího výkonu, chuť překonat nedostatky.   

2. Pohybová a rytmická improvizace – žák reaguje pohybem na znějící hudbu  

3. Základní hudební teorie – žák se orientuje v základních hudebních pojmech.  
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Váhy známek    

Hodnocená aktivita   Váha známek  

Zpěv  1   

Pohybová a rytmická improvizace  1   

Základní hudební teorie  1   

   

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Výchova k občanství  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j. : ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1) Aktuality - ústní informace žáka o události z oblasti domácí nebo zahraniční politiky, 

ekonomiky, dění ve společnosti, kultury, popř. výjimečné události sportovní. Délka - 2 - 5 

vět, předpokládá se alespoň minimální znalost problematiky a schopnost odpovědět na 

doplňující dotaz vyučujícího. Při hodnocení se používá celá hodnotící škála klasifikace.  

2) Referáty - příprava a prezentace krátkého pojednání v rozsahu do 1 stránky A4 na 

zadané téma - popř. zpracování tématu do podoby prezentace v ppt, smart notebooku apod. - 

minimální počet stran je v tom případě 3, maximální počet 10. Hodnotí se věcná správnost 

referátu, úroveň prezentace před třídou, způsob zpracování a popř. názornost referátu. Při 

hodnocení se používá celá hodnotící škála klasifikace.  

3) Aktivita v hodině - hodnotí se spolupráce s vyučujícím při opakování a prezentaci 

nového učiva, reakce žáka, schopnost odpovídat na dotazy, předkládat vlastní postřehy, 

znalosti, názory a umění obhájit je věcnými argumenty. Pokud je žák po většinu hodiny 

aktivní, je hodnocen za aktivitu v hodině známkou výborný.  

4) Skupinová práce - hodnotí se zapojení člena do práce týmu, jeho přínos k celkovému 

výsledku práce týmu, plnění role v týmu. Při hodnocení žáka v rámci skupinové práce se 

přihlíží ke splnění cíle skupinové práce. Skupinová práce se hodnotí pouze v případě, že 

všechna výše uvedená kritéria je vyučující schopen posoudit. Při hodnocení se používá celá 

hodnotící škála klasifikace.  

5) Ústní zkoušení - hodnotí se celkový projev žáka, schopnost samostatně hovořit na 

dané téma, popř. uceleně odpovídat na zadané otázky. Kromě věcné správnosti žákových 

odpovědí je hodnocena i úroveň mluveného projevu. Ústní zkoušení je k ověřování a 
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hodnocení znalostí žáků používáno především na žádost žáka. Při hodnocení se používá celá 

hodnotící škála klasifikace.  

6) Desetiminutovky - hodnotí se věcná správnost odpovědí žáků. Vyučující přihlíží i k 

částečně správným odpovědím žáků a připočítává je k celkovému hodnocení žákovy práce.  

Při hodnocení se používá celá hodnotící škála klasifikace včetně znaménka mínus.   

7) Úprava a vedení sešitů - hodnocení úpravy a vedení sešitů má důležitou funkci 

především z hlediska dosahování pracovních kompetencí. Vyučující může hodnotit 2 x za 

pololetí. Hodnotí se úplnost vedených zápisů, úprava, čistota a vzhled sešitu. Při hodnocení se 

používá celá hodnotící škála klasifikace.  

  

  

Váhy známek   

  Váha známky  

Aktualita, desetiminutovka, ústní zkoušení  7  

Referát  6  

Samostatná práce  5  

Aktivita v hodině, vedení sešitu  3  

Skupinová práce, orientační zkoušení  2  

  

 

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Tělesná výchova na II. stupni  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1) Nástup - žák vede nástup tříd, popř. třídy na začátku hodiny, správně velí družstvu a hlásí 

základní informace vyučujícímu. Hodnotí se správné vedení nástupu, použití povelů, dodržování 

postojů v družstvu a správné hlášení vyučujícímu.  

2) Rozcvička - žák vede rozcvičku, má připravený sled jednoduchých protahovacích a 

zahřívacích cviků na cca 5 min., které sám správně předvádí a za pomoci vyučujícího dohlíží na 

správné provedení ostatními cvičícími žáky.  
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3) Kolektivní sporty - hodnotí se buď zvládnutí individuální dovednosti v rámci nácviku 

některého z vyučovaných sportů v souladu s očekávanými výstupy, popř. zapojení žáka do týmové 

souhry a spolupráce vedoucí k dosažení úspěchu týmu. Vždy se hodnotí především snaha a přístup 

žáka, nikoliv dokonalost ovládnutí sportu, kde jsou limitujícím faktorem pohybové schopnosti žáka.  

4) Individuální výkony v atletických a dovednostních disciplínách - hodnotí se dosažené 

výkony žáka v poměru k jeho pohybovým schopnostem, předpokladům a fyziologickým omezením 

(váha, výška, apod.). Vždy je především hodnocena snaha, vůle dosáhnout co nejlepšího výkonu, chuť 

překonat nedostatky a vyrovnat se s překážkami. Nehodnotí se jen absolutní výkony.  

  

V případě, že celková klasifikace za pololetí z předmětu tělesná výchova vychází žákovi nerozhodně, 

přihlédne vyučující k jeho ochotě podávat v hodinách co nejlepší výkony a zájmu zúčastňovat se 

školních a vyšších kol sportovních soutěží a závodů.  

  

Váhy známek   

  Váha známky  

rozcvička, nástup, individuální výkony, kolektivní sporty             10  

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Český jazyk a literatura na II. stupni  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)   

  

Hodnocené aktivity:  

1) Písemné zkoušení (testy, desetiminutovky, diktáty)  

2) Písemný projev na určité téma  

3) Úprava a vedení sešitů  

4) Vedení čtenářského deníku  

5) Skupinová práce  

6) Aktivita při vyučování  

7) Referáty  
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Váha známek   

  Váha známky  

Všechny výše uvedené aktivity  1  

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Další cizí  jazyk  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1) Písemné zkoušení (testy, desetiminutovky, diktáty)  

2) Písemný projev na určité téma  

3) Úprava a vedení sešitů  

4) Skupinová práce  

5) Aktivita při vyučování  

6) Referáty  

7) Ústní zkoušení (rozhovory, prezentace určitého tématu)  

8) Miniprojekty  

  

Váha známek   

  Váha známky  

Všechny výše uvedené aktivity  1  

   

 

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Dějepis  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  
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4. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

5. Ústní zkoušení – žák předvede znalost dané, či vybrané látky ústním způsobem před 

spolužáky. Hodnotí se věcná správnost odpovědí i celková úroveň chování žáka při ústním 

zkoušení.  

6. Úprava sešitu – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené všechny 

materiály, které učitel žákům dává. Hodnotí se i gramatická úroveň sešitu a celkový vzhled  

(použití barevného rozlišování, škrtání, popsané desky apod.)  

7. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky. 

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu nad rámec vyučovacích hodin. Žák může přinést i 

zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky.  

V případě, že celková klasifikace za pololetí z předmětu dějepis vychází žákovi nerozhodně, přihlédne 

vyučující k celkovému přístupu žáka v hodinách.  

 

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Písemné zkoušení  10  

Ústní zkoušení  10  

Úprava sešitu  5  

Aktivita v hodině  5  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Člověk a dějiny  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

2. Ústní zkoušení – žák předvede znalost dané, či vybrané látky ústním způsobem před 

spolužáky. Hodnotí se věcná správnost odpovědí i celková úroveň chování žáka při ústním 

zkoušení.  

3. Úprava sešitu – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené všechny 

materiály, které učitel žákům dává. Hodnotí se i gramatická úroveň sešitu a celkový vzhled  

(použití barevného rozlišování, škrtání, popsané desky apod.)  

4. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky. 

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu nad rámec vyučovacích hodin. Žák může přinést i 

zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky.  
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V případě, že celková klasifikace za pololetí z předmětu dějepis vychází žákovi nerozhodně, přihlédne 

vyučující k celkovému přístupu žáka v hodinách.  

Váhy známek 

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Písemné zkoušení  10  

Ústní zkoušení  10  

Úprava sešitu  5  

Aktivita v hodině  5  

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Historický seminář  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1. Úprava sešitu – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené všechny 

materiály, které učitel žákům dává. Hodnotí se i gramatická úroveň sešitu a celkový vzhled  

(použití barevného rozlišování, škrtání, popsané desky apod.)  

 

2. Referát – žák vypracuje referát na vybrané, nebo zadané téma a přednese jej při hodině před 

spolužáky. Hodnotí se použité zdroje i prezentační postupy a věcná správnost referátu.  

 

3. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky. 

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu nad rámec vyučovacích hodin. Žák může přinést i 

zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky.  

V případě, že celková klasifikace za pololetí z předmětu dějepis vychází žákovi nerozhodně, přihlédne 

vyučující k celkovému přístupu žáka v hodinách.  

 

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Referát  10  

Úprava sešitu  5  
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Aktivita v hodině  5  

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Matematika na II. stupni  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

Hodnocené aktivity:  

1) Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

2) Ústní zkoušení – žák splní zadaný úkol, vysvětlí ústně postup daného řešení. Hodnotí se věcná 

správnost odpovědí i celková úroveň chování žáka při ústním zkoušení.  

3) Úprava sešitu – žák má obalený sešit, zapsané zápisy a vlepené materiály, které učitel žákům dává. 

Hodnotí se úroveň sešitu a celkový vzhled (použití barevného rozlišování, dodržuje pravidla 

rýsování apod.)  

4) Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky.  

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu.  

5) Slovní úlohy, konstrukční úlohy – žák dodržuje pravidla při výpočtech slovních úloh – zkrácený 

zápis, postup řešení, odpověď  

- rozbor konstrukční úlohy, přesnost provedení   

6)Výukový program na PC – žák využije osvojené znalosti a dovednosti při práci s digitálními 

technologiemi  k řešení úloh.   

7)Skupinová práce – hodnotí se zapojení žáka do práce ve skupině, jeho přínos k plnění úkolů.  

Při hodnocení se využívá celá hodnotící škála klasifikace. V případě, že celková klasifikace za pololetí 

z předmětu matematika vychází žákovi nerozhodně, přihlédne, vyučují k celkové činnosti a přípravě 

žáka na vyučovací  hodiny.  

 

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Ústní zkoušení  8  

Písemné zkoušení (tematické prověrky)  7  

Slovní a konstrukční úlohy  6  
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Desetiminutovky, kvízy, logické úlohy  5  

Skupinová práce  4  

Výukový program na PC  3  

Aktivita, úprava sešitu, orientační zkoušení  3  

 

 

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Český jazyk a literatura na I. stupni  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

 

Hodnocené aktivity:  

1) Písemné zkoušení  –  žák předvede znalost dané látky písemným způsobem- samostatně nebo ve 

skupině. Hodnotí se věcná a gramatická správnost. (písemná a doplňovací cvičení – opis, přepis, 

diktáty)  

2) Písemný projev na určité téma – věcně a gramaticky správně píše na zadané téma  

3) Úprava a vedení sešitů – dodržuje úhlednost a správné tvary písmen  

4) Vedení čtenářského deníku   

5) Aktivita při vyučování – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky. 

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu.  

  

6) Ústní projev (čtení s porozuměním, hlasité čtení, přednes, práce s textem)  

  

Váha známek   

  Váha známky  

Všechny výše uvedené aktivity  1  

 

 

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Prvouka  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  
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Hodnocené aktivity:  

1. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem – samostatně nebo 

ve skupině.  Hodnotí se věcná  správnost odpovědí.  

2. Ústní zkoušení – žák předvede znalost dané, či vybrané látky ústním způsobem před 

spolužáky. Hodnotí se věcná správnost odpovědí i celková úroveň chování žáka při ústním 

zkoušení.  

3. Úprava sešitu – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené všechny 

materiály, které učitel žákům dává. Hodnotí se  úroveň sešitu a celkový vzhled .  

4. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky. 

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu nad rámec vyučovacích hodin. Žák může přinést i 

zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky.  

V případě, že celková klasifikace za pololetí z předmětu dějepis vychází žákovi nerozhodně, přihlédne 

vyučující k celkovému přístupu žáka v hodinách.  

 

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Písemné zkoušení  1  

Ústní zkoušení  1  

Úprava sešitu  1  

Aktivita v hodině  1  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Matematika na I. stupni  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1) Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem- samostatně nebo ve 

skupině. Hodnotí se věcná správnost odpovědí.  

2) Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky.  

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu.  

3) Slovní úlohy, konstrukční úlohy – žák dodržuje pravidla při výpočtech slovních úloh – zkrácený 

zápis, postup řešení, odpověď  

- rozbor konstrukční úlohy, přesnost provedení   

4)Výukový program/aplikace  na PC, tabletu, mobilu – žák využije osvojené znalosti a dovednosti  

k řešení úloh.   
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Při hodnocení se využívá celá hodnotící škála klasifikace. V případě, že celková klasifikace za pololetí 

z předmětu matematika vychází žákovi nerozhodně, přihlédne vyučují k celkové činnosti a přípravě 

žáka na vyučovací  hodiny.  

 

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Písemné zkoušení   1  

Slovní a konstrukční úlohy  1  

Výukový program na PC  1  

Aktivita,  orientační zkoušení  1  

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Přírodověda  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem – samostatně nebo 

ve skupině.  Hodnotí se věcná  správnost odpovědí.  

 

2. Ústní zkoušení – žák předvede znalost dané, či vybrané látky ústním způsobem před 

spolužáky. Hodnotí se věcná správnost odpovědí i celková úroveň chování žáka při ústním 

zkoušení.  

 

3. Úprava sešitu – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené všechny 

materiály, které učitel žákům dává. Hodnotí se  úroveň sešitu a celkový vzhled .  

 

4. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky. 

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu nad rámec vyučovacích hodin. Žák může přinést i 

zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky.  

 

V případě, že celková klasifikace za pololetí z předmětu dějepis vychází žákovi nerozhodně, přihlédne 

vyučující k celkovému přístupu žáka v hodinách.  
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Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Písemné zkoušení  1  

Ústní zkoušení  1  

Úprava sešitu  1  

Aktivita v hodině  1  

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Výtvarná výchova na 1. stupni  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1. Zadání – žák dle svých schopností splní dané téma. Volí vhodné prostředky a materiál.  

2. Pracovní prostředí – žák udržuje čistotu.  

  

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Zadání  1  

Pracovní prostředí  1  

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Vlastivěda  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem – samostatně nebo 

ve skupině.  Hodnotí se věcná správnost odpovědí.  
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2. Ústní zkoušení – žák předvede znalost dané, či vybrané látky ústním způsobem před 

spolužáky. Hodnotí se věcná správnost odpovědí i celková úroveň chování žáka při ústním 

zkoušení.  

 

3. Úprava sešitu – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené všechny 

materiály, které učitel žákům dává. Hodnotí se  úroveň sešitu a celkový vzhled .  

 

4. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky. 

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu nad rámec vyučovacích hodin. Žák může přinést i 

zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky.  

V případě, že celková klasifikace za pololetí z předmětu dějepis vychází žákovi nerozhodně, přihlédne 

vyučující k celkovému přístupu žáka v hodinách.  

 

 

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Písemné zkoušení  1  

Ústní zkoušení  1  

Úprava sešitu  1  

Aktivita v hodině  1  

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Tělesná výchova na I. stupni  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1) Nástup - žák vede nástup třídy na začátku hodiny, správně velí družstvu a hlásí základní 

informace vyučujícímu. Hodnotí se správné vedení nástupu, použití povelů, dodržování postojů v 

družstvu a správné hlášení vyučujícímu.  

2) Rozcvička - žák vede rozcvičku, má připravený sled jednoduchých protahovacích a 

zahřívacích cviků na cca 5 min., které sám správně předvádí a za pomoci vyučujícího dohlíží na 

správné provedení ostatními cvičícími žáky.  

3) Kolektivní sporty - hodnotí se buď zvládnutí individuální dovednosti v rámci nácviku 

některého z vyučovaných sportů v souladu s očekávanými výstupy, popř. zapojení žáka do týmové 
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souhry a spolupráce vedoucí k dosažení úspěchu týmu. Vždy se hodnotí především snaha a přístup 

žáka, nikoliv dokonalost ovládnutí sportu, kde jsou limitujícím faktorem pohybové schopnosti žáka.  

4) Individuální výkony v atletických a dovednostních disciplínách - hodnotí se dosažené 

výkony žáka v poměru k jeho pohybovým schopnostem, předpokladům a fyziologickým omezením 

(váha, výška, apod.). Vždy je především hodnocena snaha, vůle dosáhnout co nejlepšího výkonu, chuť 

překonat nedostatky a vyrovnat se s překážkami. Nehodnotí se jen absolutní výkony.  

V případě, že celková klasifikace za pololetí z předmětu tělesná výchova vychází žákovi nerozhodně, 

přihlédne vyučující k jeho ochotě podávat v hodinách co nejlepší výkony a zájmu zúčastňovat se 

školních a vyšších kol sportovních soutěží a závodů.  

  

Váhy známek   

  Váha známky  

rozcvička, nástup, individuální výkony, kolektivní sporty             1  

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Pracovní činnosti   

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1. Zadání – žák dle svých schopností splní dané téma. Volí vhodné prostředky a materiál.  

2. Pracovní prostředí – žák udržuje čistotu.  

  

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Zadání  1  

Pracovní prostředí  1  

  

   

Podrobná pravidla hodnocení v předmětech Přírodopis, Zdraví a člověk  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  
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Hodnocené aktivity:  

  

1) Referáty - příprava a prezentace krátkého pojednání v rozsahu do 1 stránky A4 na zadané 

téma - popř. zpracování tématu do podoby prezentace v ppt, smart notebooku apod. - minimální počet 

stran je v tom případě 6, maximální počet 15. Hodnotí se věcná správnost referátu, úroveň prezentace 

před třídou, způsob zpracování a popř. názornost referátu. Při hodnocení se používá celá hodnotící 

škála klasifikace.  

2) Aktivita v hodině - hodnotí se spolupráce s vyučujícím při opakování a prezentaci nového 

učiva, reakce žáka, schopnost odpovídat na dotazy, předkládat vlastní postřehy, znalosti, názory a 

umění obhájit je věcnými argumenty. Pokud je žák po většinu hodiny aktivní, je hodnocen za aktivitu 

v hodině známkou výborný.  

3) Ústní zkoušení - hodnotí se celkový projev žáka, schopnost samostatně hovořit na dané téma, 

popř. uceleně a logicky odpovídat na zadané otázky. Kromě věcné správnosti žákových odpovědí je 

hodnocena i úroveň mluveného projevu. Ústní zkoušení je k ověřování a hodnocení znalostí žáků 

používáno především na žádost žáka. Při hodnocení se používá celá hodnotící škála klasifikace.  

4) Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

5) Úprava a vedení sešitů - hodnocení úpravy a vedení sešitů má důležitou funkci především z 

hlediska dosahování pracovních kompetencí. Vyučující může hodnotit 2 x za pololetí. Hodnotí se 

úplnost vedených zápisů, úprava, čistota a vzhled sešitu. Při hodnocení se používá celá hodnotící škála 

klasifikace.  

6) Laboratorní práce – žák provede jednoduchý pokus a zapíše zápis (vyplní protokol). Hodnotí 

se dodržení pracovního postupu, úprava zápisu lab. práce, úklid pracovního místa pomůcek.  

  

Váhy známek   

  Váha známky  

Písemné zkoušení (desetiminutovky/testy), ústní zkoušení  8  

Referát  5  

Aktivita v hodině, vedení sešitu  3  

Laboratorní práce  4  
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Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Hudební výchova na II. stupni  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)   

Hodnocené aktivity:  

  

1) Zásadnější ústní projevy, kdy žák vypráví, vysvětluje, argumentuje apod.  

  

2) Písemné zkoušení  a/  větší, souhrnné testy za určité období  

                                b/  menší úkoly prověřující faktografii, souvislosti, vztahy apod.  

3) Samostatná práce –  

            práce s textem, získávání a třídění informací, samostatné poznámky, pátrání apod.                                                 

4) Referáty  a aktuality              kritéria hodnocení:  

            a/  výběr informací (zajímavost, neopakovat poznatky z výuky, nepřehltit                                                   

                                            detaily)  

            b/  přiměřený rozsah   (2 – 4 minuty)   

            c/  kvalita přednesu   (vlastními slovy, logika vyprávění, vzbudit zájem žáků,                                                                    

                                               srozumitelnost)  

            d/  uvést zdroje informací  

            e/  příprava krátkého výstižného zápisu pro žáky             

f/   kvalita písemného zpracování   (např. PC)/  

5) Úprava a vedení sešitů  

Hodnocení plní důležitou funkci z hlediska pracovních kompetencí. Vyučující  může    hodnotit 2x za 

pololetí. Hodnotí se úplnost vedených zápisů, úprava, čistota a vzhled sešitu. Při hodnocení se používá 

celá hodnotící škála.   

6) Aktivita při vyučování:  tj. reakce, souvislosti, nápady apod. mimo školu:  

                         a/ tzv. referáty, informace z médií, výstřižky do sešitu,  fotografie apod.               

                         b/ účast v soutěžích, hudebních akcích aj.  

7) Spolupráce     
   ochota i schopnost pracovat v týmu i s vyučujícím, spolehlivost při plnění  úkolů, samostatnost  

8) Systematičnost přípravy, pracovní i výchovná kázeň  

  

Váha známek: ( 1 – 10)   

  Váha známky  

Aktivity  1 - 4   8  

Aktivita  5   9  

Aktivity  6 - 8  10  
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Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Svět práce  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

2. Ústní zkoušení – žák předvede znalost dané, či vybrané látky ústním způsobem před 

spolužáky. Hodnotí se věcná správnost odpovědí i celková úroveň chování žáka při ústním 

zkoušení.  

3. Úprava sešitu – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené všechny 

materiály, které učitel žákům dává. Hodnotí se i gramatická úroveň sešitu a celkový vzhled  

(použití barevného rozlišování, škrtání, popsané desky apod.)  

4. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky. 

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu nad rámec vyučovacích hodin. Žák může přinést i 

zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky.  

V případě, že celková klasifikace za pololetí z předmětu dějepis vychází žákovi nerozhodně, přihlédne 

vyučující k celkovému přístupu žáka v hodinách.  

 

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Písemné zkoušení  10  

Ústní zkoušení  10  

Úprava sešitu  5  

Aktivita v hodině  5  

  

 

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Výchova ke zdraví  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j.: ZŠ5Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1) Referáty - příprava a prezentace krátkého pojednání v rozsahu do 1 stránky A4 na zadané 

téma - popř. zpracování tématu do podoby prezentace v ppt, smart notebooku apod. - minimální počet 

stran je v tom případě 3, maximální počet 8. Hodnotí se věcná správnost referátu, úroveň prezentace 
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před třídou, způsob zpracování a popř. názornost referátu. Při hodnocení se používá celá hodnotící 

škála klasifikace.  

2) Aktivita v hodině - hodnotí se spolupráce s vyučujícím při opakování a prezentaci nového 

učiva, reakce žáka, schopnost odpovídat na dotazy, předkládat vlastní postřehy, znalosti, názory a 

umění obhájit je věcnými argumenty. Pokud je žák po většinu hodiny aktivní, je hodnocen za aktivitu 

v hodině známkou výborný.  

3) Skupinová práce - hodnotí se zapojení člena do práce týmu, jeho přínos k celkovému 

výsledku práce týmu, plnění role v týmu. Při hodnocení žáka v rámci skupinové práce se přihlíží ke 

splnění cíle skupinové práce. Skupinová práce se hodnotí pouze v případě, že všechna výše uvedená 

kritéria je vyučující schopen posoudit. Při hodnocení se používá celá hodnotící škála klasifikace.  

4) Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

5) Úprava a vedení sešitů - hodnocení úpravy a vedení sešitů má důležitou funkci především z 

hlediska dosahování pracovních kompetencí. Vyučující může hodnotit 2 x za pololetí. Hodnotí se 

úplnost vedených zápisů, úprava, čistota a vzhled sešitu. Při hodnocení se používá celá hodnotící škála 

klasifikace.  

Váhy známek   

  Váha známky  

Písemné zkoušení   8  

Referát  5  

Aktivita v hodině, vedení sešitu  3  

Skupinová práce  4  

  

 

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Anglický jazyk  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j. ZŠ 5 Ka/194/2014)   

Hodnocené aktivity:  

  

Hodnocená aktivita   

  Váha známky  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

498  

  

Pololetní práce  10  

Projekt  5  

Kontrolní práce/ závěr lekce/  8  

Konverzace /bezprostřední reakce/  7  

Gramatika    6  

 Poslech    5  

 Slovíčka, sešity /ústní i písemné zkoušení/  5  

Aktivita v hodině  3 smájlíci, úprava sešitu  3  

Samostatná práce/ krátké cvičení, soutěž během hodiny/  3  

 DÚ /odevzdán správně  a  včas /  

  

      2  

  

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Informatika 

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j. ZŠ 5 Ka/194/2014) 

       Hodnocené aktivity:  

1. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

2. Práce s digitálními technologiemi – žák splní zadaný úkol, případně vysvětlí ústně zvolený 

postup. Hodnotí se správnost provedení.  

3. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky.  

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu.  

4. Prezentace, refrát – žák odprezentuje zadané téma a vytvoří prezentaci v PP. Hodnotí se 

technické provedení prezentace a dále i vlastní přednes.  

5. Skupinová práce – hodnotí se zapojení žáka do práce ve skupině, jeho přínos k plnění úkolů.  

6. Online výukové aplikace – žák splní zadaný úkol, případně vysvětlí ústně zvolený postup. 

Hodnotí se správnost provedení.  

7. Robotické stavebnice – hodnotí se zapojení žáka do práce, jak žák splní zadaný úkol, 

případně vysvětlí ústně zvolený postup. Hodnotí se správnost provedení.  

 

  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

499  

  

Při hodnocení se využívá celá hodnotící škála klasifikace. V případě, že celková klasifikace za pololetí 

z předmětu informatika vychází žákovi nerozhodně, přihlédne vyučující k celkové činnosti a přípravě 

žáka na vyučovací  hodiny.  

  

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Práce na PC, digitální technologie 8  

Prezentace, referát  6 

Písemné zkoušení  4 

Aktivita v hodině  3 

Skupinová práce  5 

Online výukové aplikace 3 

Robotické stavebnice 7 

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Zeměpis   

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j. ZŠ 5 Ka/194/2014)  

Hodnocené aktivity:  

1. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

2. Ústní zkoušení – žák předvede znalost dané, či vybrané látky ústním způsobem před 

spolužáky. Hodnotí se věcná správnost odpovědí i celková úroveň chování žáka při ústním 

zkoušení.  

3. Úprava sešitu – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené všechny 

materiály, které učitel žákům dává. Hodnotí se i gramatická úroveň sešitu a celkový vzhled  

(použití barevného rozlišování, škrtání, popsané desky apod.)  

4. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky.  

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu nad rámec vyučovacích hodin.  

5. Referát - žák může přinést i zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky. Zpracované téma 

prezentuje formou prezentace v ppt., smart notebook nebo písemně v rozsahu do 1 stránky A4. 

Hodnotí se věcná správnost, úroveň prezentace před třídou, způsob zpracování a popř.  

názornost referátu.  

6. Orientační zkoušení – krátká ústní informace na dané téma, na zadané otázky. Žák předvede 

znalost dané látky. Hodnotí se věcná správnost a orientace na mapě.  
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7. Výukový program na PC, výukové aplikace v mobilu/tabletu – žák využije osvojené 

znalosti a dovednosti k řešení testových úkolů, úkolů s obrázky různé obtížnosti. Hodnotí se 

věcná správnost.   

8. Orientace na mapě – žák vyhledá na mapě dané objekty, pracuje s různými typy map.  

Hodnotí se správnost.   

9. Aktuality – ústní informace žáka o události domácí nebo zahraniční politiky, ekonomiky, dění 

ve společnosti, výjimečné události ve světě a ČR. Délka 5-7 vět, předpokládá se minimální 

znalost problematiky a schopnost odpovědět na doplňující dotaz vyučujícího a lokalizovat 

oblast na mapě.   

  

Při hodnocení se využívá celá hodnotící škála klasifikace. V případě, že celková klasifikace za pololetí 

z předmětu zeměpis vychází žákovi nerozhodně, přihlédne vyučující k celkovému přístupu žáka v 

hodinách.  

 

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Ústní zkoušení  8  

Písemné zkoušení (desetiminutovky, testy, 

křížovky)  
6  

Referát  5  

Orientace na mapě  4  

Úprava sešitu, orientační zkoušení, aktivita  3  

Výukový program na PC , výukové aplikace 3  

Aktuality  3  

 

 

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Chemie   

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j. ZŠ 5 Ka/194/2014)  

Hodnocené aktivity:  

1. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

2. Ústní zkoušení – žák předvede znalost dané, či vybrané látky ústním způsobem před 

spolužáky. Hodnotí se věcná správnost odpovědí i celková úroveň chování žáka při ústním 

zkoušení.  
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3. Úprava sešitu – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené všechny 

materiály, které učitel žákům dává. Hodnotí se i gramatická úroveň sešitu a celkový vzhled  

(použití barevného rozlišování, škrtání, popsané desky apod.)  

4. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky.  

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu nad rámec vyučovacích hodin.  

5. Referát- žák může přinést i zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky. Zpracované téma 

prezentuje formou prezentace v ppt., smart notebook nebo písemně v rozsahu do 1 stránky A4. 

Hodnotí se věcná správnost, úroveň prezentace před třídou, způsob zpracování a popř.  

názornost referátu.  

6. Názvosloví – žák zapíše značku daného prvku a ke značce doplní název, vybrané sloučeniny 

zapíše vzorcem a ke vzorci doplní název. Žák předvede znalost dané látky. Hodnotí se věcná 

správnost.  

7. Výukový program na PC, výukové aplikace v mobilu/tabletu – žák využije osvojené 

znalosti a dovednosti k řešení testových úkolů, úkolů s obrázky různé obtížnosti. Hodnotí se 

věcná správnost.   

8. Laboratorní práce – žák provede jednoduchý pokus a zapíše zápis (vyplní protokol). Hodnotí 

se dodržení pracovního postupu, úprava zápisu laboratorní práce, úklid pracovního místa a 

pomůcek.  

  

Při hodnocení se využívá celá hodnotící škála klasifikace. V případě, že celková klasifikace za pololetí 

z předmětu vychází žákovi nerozhodně, vyučující přihlédne k celkovému přístupu žáka v hodinách.  

  

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Ústní zkoušení  8  

Písemné zkoušení (desetiminutovky, testy, 

výpočty)  
6  

Názvosloví (značky prvků, vzorce, chem.  

rovnice)  

5  

Laboratorní práce  4  

Úprava sešitu, orientační zkoušení, aktivita  3  

Výukový program na PC , výukové aplikace 3  

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Fyzika   

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j. ZŠ 5 Ka/194/2014)   



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Na učení jdeme od lesa“, Základní škola Kadaň,  
Na Podlesí 1480, okres Chomutov  

  

502  

  

Hodnocené aktivity:  

1. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

2. Ústní zkoušení – žák předvede znalost dané, či vybrané látky ústním způsobem před 

spolužáky. Hodnotí se věcná správnost odpovědí i celková úroveň chování žáka při ústním 

zkoušení.  

3. Úprava sešitu – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené všechny 

materiály, které učitel žákům dává. Hodnotí se i gramatická úroveň sešitu a celkový vzhled  

(použití barevného rozlišování, škrtání, popsané desky apod.)  

4. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky.  

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu nad rámec vyučovacích hodin.  

5. Referát - žák může přinést i zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky. Zpracované téma 

prezentuje formou prezentace v ppt., smart notebook nebo písemně v rozsahu do 1 stránky A4. 

Hodnotí se věcná správnost, úroveň prezentace před třídou, způsob zpracování a popř.  

názornost referátu.  

6. Výpočty – žák řeší jednoduché příklady a k řešení využívá dané vzorce. Žák předvede znalost 

dané látky. Hodnotí se zkrácený zápis, vzorec, výpočet a odpověď.  

7. Výukový program na PC – žák využije osvojené znalosti a dovednosti k řešení testových 

úkolů, úkolů s obrázky různé obtížnosti. Hodnotí se věcná správnost.   

8. Laboratorní práce – žák provede jednoduchý pokus a zapíše zápis (vyplní protokol). Hodnotí 

se dodržení pracovního postupu, úprava zápisu laboratorní práce, úklid pracovního místa a 

pomůcek.  

  

Při hodnocení se využívá celá hodnotící škála klasifikace. V případě, že celková klasifikace za pololetí 

z předmětu vychází žákovi nerozhodně, přihlédne vyučující k celkovému přístupu žáka v hodinách.  

  

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Ústní zkoušení  8  

Písemné zkoušení (desetiminutovky, testy, 

křížovky)  

6  

Výpočty (řešení slovních úloh)  5  

Laboratorní práce  4  

Úprava sešitu, orientační zkoušení, aktivita  3  

Výukový program na PC  3  
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Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Výtvarná výchova na 2. stupni  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j. ZŠ 5 Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1. Výtvarné práce – žák vytvoří práci na dané téma s využitím pracovních pomůcek, pracuje 

samostatně. K tvořivé práci přistupuje aktivně.  Hodnotí se zdařilost práce, snaha dosáhnout 

cíle.   

2. Referát - žák může přinést i zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky. Zpracované téma 

prezentuje formou prezentace v ppt., smart notebook nebo písemně v rozsahu do 1 stránky 

A4. Hodnotí se věcná správnost, úroveň prezentace před třídou, způsob zpracování a popř.  

názornost referátu.  

  

Při hodnocení se využívá celá hodnotící škála klasifikace. V případě, že celková klasifikace za pololetí 

z předmětu vychází žákovi nerozhodně, přihlédne vyučující k celkovému přístupu žáka v hodinách.  

  

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Výtvarné práce  4  

Referát  3 

  

  

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Příprava pokrmů   

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j. ZŠ 5 Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:  

1. Praktické činnosti – žák využívá praktické pracovní dovednosti k přípravě jednoduchých 

pokrmů. Dodržuje pracovní postup, udržuje pořádek a čistotu, ovládá základní pravidla 

stolování.  Hodnotí se zdařilost práce, snaha dosáhnout cíle.   

2. Úprava a vedení sešitů – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené 

všechny materiály, které učitel žákům dává. (žák může vést sešit v elektronické podobě). 

3. Referát - žák může přinést i zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky. Zpracované téma 

prezentuje formou prezentace v ppt., smart notebook nebo písemně v rozsahu do 1 stránky A4. 

Hodnotí se věcná správnost, úroveň prezentace před třídou, způsob zpracování a popř.  
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názornost referátu.  

4. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

  

  

Při hodnocení se využívá celá hodnotící škála klasifikace. V případě, že celková klasifikace za pololetí 

z předmětu vychází žákovi nerozhodně, přihlédne vyučující k celkovému přístupu žáka v hodinách.  

  

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Praktické činnosti  6  

Referát, úprava sešitů, písemné zkoušení  5  

  

   

Podrobná pravidla hodnocení v předmětu Zeměpisný seminář  

(Příloha č. 1 k Pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků č. j. ZŠ 5 Ka/194/2014)  

  

Hodnocené aktivity:.   

1. Písemné zkoušení – žák předvede znalost dané látky písemným způsobem. Hodnotí se věcná i 

gramatická správnost odpovědí.  

2. Referát - žák může přinést i zajímavost k tématu a seznámit s ní žáky. Zpracované téma 

prezentuje formou prezentace v ppt., smart notebook nebo písemně v rozsahu do 1 stránky A4. 

Hodnotí se věcná správnost, úroveň prezentace před třídou, způsob zpracování a popř.  

názornost referátu.  

3. Aktuality – ústní informace žáka o události domácí nebo zahraniční politiky, ekonomiky, dění 

ve společnosti, výjimečné události ve světě a ČR. Délka 3-5 vět, předpokládá se minimální 

znalost problematiky a schopnost odpovědět na doplňující dotaz vyučujícího a lokalizovat 

oblast na mapě.  

4. Úprava sešitu – žák má v obaleném sešitě zapsané všechny zápisy a vlepené všechny 

materiály, které učitel žákům dává. Hodnotí se i gramatická úroveň sešitu a celkový vzhled  

(použití barevného rozlišování, škrtání, popsané desky apod.)  

5. Aktivita v hodině – žák aktivně přistupuje k hodině, hlásí se, odpovídá na otevřené otázky.  

Hodnotí se i mimořádná znalost tématu nad rámec vyučovacích hodin.  

6. Výukový program na PC, výukové aplikace – žák využije osvojené znalosti a dovednosti k 

řešení testových úkolů, úkolů s obrázky různé obtížnosti. Hodnotí se věcná správnost.   

7. Orientace na mapě – žák vyhledá na mapě dané objekty, pracuje s různými typy map.  

Hodnotí se správnost.   
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Při hodnocení se využívá celá hodnotící škála klasifikace. V případě, že celková klasifikace za pololetí 

z předmětu vychází žákovi nerozhodně, přihlédne vyučující k celkovému přístupu žáka v hodinách.  

  

Váhy známek   

Hodnocená aktivita  Váha známek  

Písemné zkoušení (testy, křížovky, osmisměrky),  4  

orientace na mapě  5 

Referát, výukový program a aplikace 4  

Aktuality, aktivita v hodině, úprava sešitu  3  
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