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1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP:  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4   

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

ADRESA ŠKOLY:   Masarykova 20, Sokolnice, 66452

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Tomáš Struška

KONTAKT:   e-mail: skola@zssokolnice.eu, web: www.zssokolnice.cz

IČ:  70499977

IZO:  102191182

RED-IZO:  600111148   

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Sokolnice

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Komenského 435, 66452 Sokolnice

KONTAKTY:   

Telefon 515 553 849 

E-mail: obec@sokolnice.cz  

1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST OD:  1. 9. 2020

................................................                                             .................................................
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2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

                                                                            Historie školy 

             Kronika školy zdejší 

            Zabýváme-li se hovorem o minulosti, docházíme často lišících se mínění, najmě z té příčiny, 

že mnohá věc se časem z paměti vytratí. … Aby tedy dějiny školy se uchovaly, jest zákonem 

školním nařízeno při každé škole založiti a vésti kroniku školní a já uznávaje důležitost tohoto 

nařízení, milerád uvazuji se v dílo toto…... 

                                                                                               Karel Körvitzer, správce školy(1891) 

  

  

Historie sokolnické školy začíná v roce 1872, kdy bylo vyhověno žádostem zdejších občanů,  byla 

povolena jednotřídní škola. Obec Sokolnice měla tehdy 1475 obyvatel, z toho 115 dětí školou 

povinných. Tento počet dále vzrůstal, v roce 1888 již vystoupil na 230 žáků, proto stará školní 

budova nemohla stačit. Tehdejšími radními obce bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy. Její 

stavba začala roku 1890 a škola byla dokončena a vysvěcena

5. července 1891.   

Na začátku 20. století byla škola organizována jako čtyřtřídní, v letech 1922 – 28 zde byl umístěn i 

poštovní úřad, v roce 1929 měla škola již 7 tříd. Pohnutou historii zažila škola v době okupace.  Za 

okupace se vedlo českým školám zle... Budova školy za okupace velmi trpěla. Byla několikrát celá 

obsazena německým vojskem. Za přechodu fronty a za dobývání Sokolnic neměla škola sice 

přímého zásahu, ale bomby padaly v největší blízkosti, a proto byla budova hodně poškozena. 

Teprve před prázdninami r. 1947 byla stará omítka a fasáda otlučena a nahozena omítka hladká, 

bez ozdob. 

Ve školním roce 1957/58 byla škola ustanovena jako osmiletá střední škola se všemi ročníky školní 

docházky. V průběhu takřka 40 let neutichaly snahy o postavení nové školy nebo o opravu a 

přístavbu nové školní budovy, o vylepšení jejího okolí. Tak vznikl park před školou, bylo 

vybudováno hřiště a školní zahrada, ústřední topení, proběhla oprava vnitřního zařízení. 

V roce1993 byla provedena přístavba 2.poschodí školy a nová fasáda celé budovy. V červenci 2002 

byla dokončena úprava školního dvora a přilehlých budov. V roce 2013 byla přistavěna nejnovější 

část školy. 
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I v dnešní době je škola středem pozornosti občanů. Úroveň vzdělání mládeže nabývá stále 

většího významu. V souladu s rozvojem informačních technologií byla ve škole vybudována 

počítačová učebna s připojením na Internet. 

V zájmu všestranného rozvoje osobnosti žáků umožňuje škola zapojení žáků do zájmové činnosti. 

Ve škole pracují kroužky hry na různé hudební nástroje, pěvecký, výtvarný, počítačový a 

dyslektický kroužek, kroužek orientálních tanců a přípravka anglického jazyka. 

Budova školy slouží i široké veřejnosti v rámci komunitní školy. Tato komunitní škola pořádá kurzy 

pro dospělé, výstavy, koncerty, přednášky. 

Jsme úplnou školou s 1.- 9. postupným ročníkem.  

 Součástí školy jsou 3 oddělení školní družiny. Kapacita školy je 322 žáků. 

2.2 Umístění školy 

Škola se nachází ve středu obce, v blízkosti autobusových zastávek, je tedy dostupná i dětem, 

které k nám dojíždějí z okolních obcí (Telnice, Újezd u Brna). 

2.3 Charakteristika žáků 

Převážná většina žáků jsou děti ze Sokolnic a nádražní části obce Telnice. V poslední době k nám 

přicházejí i žáci z obcí Telnice, Kobylnice a Újezd u Brna, jejichž rodiče oceňují individuální přístup 

k dětem se SPU. 

2.4 Podmínky školy 

 Jsme škola úplná. Výuka probíhá v jedné budově.  V budově školy je 11 kmenových tříd, 4 

odborné učebny a 2 učebny pro školní družinu. Součástí školy je dvůr, hřiště a  zahrada.  

Během přestávek děti z prvního stupně využívají přestávkových koutů ve třídách vybavených 

koberci, posilovacím nářadím a stavebnicemi. V letních měsících pobývají žáci o přestávkách na 

školním dvoře vybaveném lavičkami, basketbalovým košem a různým sportovním náčiním. 

Na estetickém vzhledu všech prostor školy se podílejí ve velké míře také žáci, na chodbách 

prezentují své práce, úspěchy v soutěžích a olympiádách i společné projekty. 
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Pracovní porady a pedagogické rady probíhají ve sborovně, kde se nacházejí důležité informace 

týkající se chodu školy, odborná literatura a časopisy a počítače napojené na internet a na školní 

síť. 

Materiální vybavení je dostatečné, ale je třeba ho stále doplňovat a modernizovat. 

Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami chování a učení, ale i mimořádně nadaným 

žákům.  

2.5 Vlastní hodnocení školy 
2.5.1 Oblasti autoevaluace 

výsledky vzdělávání 

soulad výuky se školním vzdělávacím programem 

hodnocení a sebehodnocení žáků 

efektivita projektové práce 

školní klima 

práce učitelů 

řízení školy 

kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání 

vzájemné vztahy s rodiči 

prezentace školy a vnímání školy okolím 

spolupráce s jinými organizacemi  

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Podmínky ke vzdělání:

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,

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

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

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,

podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),

podmínky ke vzdělávání ekonomické,

podmínky ke vzdělávání materiální,

podmínky ke vzdělávání personální,

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

sboru),

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

zřizovatelem,

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

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,

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

žáků/dětí,

úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,

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

řízení školy,

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

školy a externí vztahy,

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

řízení školy,

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

a rozvoj lidských zdrojů,

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

řízení,

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

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,

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

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

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti  

2.5.3 Nástroje autoevaluace 

Z pohledu školního vzdělávacího programu především hodnotí přidanou hodnotu cílových 

kompetencí. Šetření provádí tři skupiny respondentů – žáci, rodiče a zaměstnanci školy. 

Pro srovnání zvládnutých kompetencí a některého obsahu učiva dlouhodobě využíváme testů 

společnosti SCIO. Každý rok jsou testováni žáci pátých a devátých ročníků ve srovnávacích testech 
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obsahujících testy z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a obecných studijních předpokladů. 

V rámci Komplexní evaluační analýzy dále společnost SCIO provádí naší škole testování žáků 7. a 8. 

tříd. Tyto testy jsou zaměřené na klíčové kompetence. Součástí každého testování jsou dotazníky 

pro žáky, rodiče i učitele. Testy SCIO umožňují srovnání žáků školy s jejich vrstevníky v jiných 

školách podle různých parametrů. 

S výsledky jednotlivých evaluačních a autoevaluačních šetření se dále pracuje. Slouží pro 

vyhodnocení stávajícího stavu a jeho porovnání s posledním měřením. Slouží i pro korekci dalšího 

rozvoje školy a vzdělávacích aktivit pedagogů, tedy i žáků. 

Mezi autoevaluační mechanismy patří vzájemné hospitace učitelů, určení uvádějících učitelů 

začínajícím a novým učitelům, náslechy studentů pedagogických fakult, kontrolní a hospitační 

činnost vedení školy a podobně.   

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku) 

sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok (konec školního 

roku) 

standardizované testy (Klokan, SCIO) 

mapa školy – SCIO (dle potřeby) 

srovnávací prověrky (průběžně celý škol. rok) 

soutěže, olympiády (průběžně) 

dotazníky na klima školy (1x za 2 roky) 

rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady (průběžně) 

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 

Podle potřeb dětí, rodičů i učitelů spolupracujeme s pedagogicko – psychologickými poradnami, 

speciálními pedagogickými centry a středisky výchovné péče, popř. s poradenským centrem pro 

drogové a jiné závislosti.  

             Spolupracujeme s obcí jako svým zřizovatelem, s místní Obecní knihovnou,  i se Střediskem 

volného času v Lužánkách, účastníme se řady kulturních a sportovních akcí pro veřejnost. Žáky 

vedeme ke kladnému vztahu ke všemu živému, ve spolupráci se ZOO Brno jsou některé třídy 

zapojeny v projektu adopce zvířete. 
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            V rámci dopravní výchovy spolupracujeme s Městskou policií Brno, která organizuje pro 

žáky besedy, výukové programy a soutěže. Několikrát do roka zveme pracovníky KrÚ, sociálního 

odboru, kteří mají pro žáky druhého stupně odborně připravené projekty v oblasti prevence 

šikany, zdravého životního stylu, mezilidských vztahů aj. 

            Do naší školy se vracejí naši absolventi – současní studenti pedagogické fakulty – jimž 

umožňujeme odbornou praxi. Rádi se účastní i naší mimoškolní činnosti, např. nácviků divadelních 

představení, výtvarných dílen, školních výletů, ale také pracují jako lyžařští instruktoři na LVK nebo 

vychovatelé na škole v přírodě. 

            V posledních letech se velice dynamicky rozvíjí spolipráce s Místní akční skupinou 

Šlapanicko, díky které probíhá pro naše žáky i pedagogické pracovníky mnoho zajímavých aktivit - 

exkurze, turnaje, školení či jiné. 

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné 

dohodě s vyučujícím, v době  konzultačních hodin a třídních schůzek a v době akcí pro veřejnost 

(škola pořádá divadelní představení, akademie, ukázkové hodiny pro rodiče, výtvarné dílny, 

pohádkový zápis pro budoucí prvňáčky).  

2.8 Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole působí okolo 32 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

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

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 27,5.  

2.9 Dlouhodobé projekty 

 Škola je dlouhodobě zapojena do projektu KEA společnosti SCIO, kde jsme získali Zlatý certifikát 

„za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti“. 

V rámci ekologické výchovy spolupracujeme s firmou A.S.A., některé třídy aktivně pracují v 

projektu ZOO - adopce zvířat. Žáci nižšího stupně se opakovaně účastnili ekoolympiády pořádané 

ZŠ Újezd u Brna. 

 Se Základní školou Újezd u Brna spolupracujeme jako partnerská škola v projektech zaměřených 

na environmentální výchovu a čtenářskou gramotnost. 
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V rámci dopravní výchovy spolupracujeme s Městskou policií Brno, která organizuje pro žáky 

besedy, výukové programy a soutěže. 

Několikrát do roka zveme pracovníky KrÚ, sociálního odboru, kteří mají pro žáky druhého stupně 

odborně připravené projekty v oblasti prevence šikany, zdravého životního stylu, mezilidských 

vztahů aj.  

Škola se zúčastnila projektů EU peníze školám, Dotyky, V56 - tyto projekty byly hrazeny z peněz 

evropské unie. 

V současnosti jsme zapojeni do dalšího projektu "EU peníze školám" - Vzděláváme se společně - již 

druhá etapa,  a v minulém školním roce jsme zakončili projekt "Podpora práce učitelů" vedeného 

Národním ústavem pro vzdělávání. 

 V mimoškolním vzdělávání i vzdělávání ve školní družině jsou uskutečňovány kluby pro žáky ZŠ a 

kluby pro žáky ŠD. Účast v těchto klubech je bezplatná díky účasti v projektu „Šablony II“.  

2.10 Mezinárodní spolupráce 

Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 1. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje: 

jazykový pobyt: Každoročně pořádáme zahraniční výjezd do Anglie.

partnerské školy: V loňském školním roce jsme zahájili společně se zřizovatelem mezinárodní 

spolupráci se zahraničními školami zemí Visegrádského společenství, zejména z Polska. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

13

3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy:

všeobecné  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle 

dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi 
jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj 
sebehodnocení žáků.

Kompetence k řešení problémů Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména 
učením v souvislostech, to znamená, že neučíme 
izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí 
vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou 
předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje 
znalosti z více oborů lidské činnosti resp. 
vzdělávacích oblastí, a tedy i více přístupů k 
řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také 
využíváním co největšího množství zdrojů 
informací – prací s knihou, internetem, 
praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. 

Kompetence komunikativní Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením 
dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při 
problémovém vyučování, při zpracovávání 
školních projektů  z nejrůznějších oblastí a jejich 
výstupů.

Kompetence sociální a personální Kompetence sociální a personální budujeme 
formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit 
do organizace činnosti školy (školní parlament a 
třídní samosprávy). V rámci skupinového 
vyučování žáci přejímají různé role. 

Kompetence občanské Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením 
sociálním, metodami sebepoznávání a 
seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a 
povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby 
respektovali národní, kulturní a historické tradice. 

Kompetence pracovní Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět 
formou projektové činnosti, skupinové a 
individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění 
si důležitosti znalosti pracovních postupů a 
dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším 
smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech 
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Výchovné a vzdělávací strategie
činností, které žáci provádějí. 

   

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

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

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce. PLPP má písemnou podobu. 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. 

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

V závislosti na doporučení školského poradenského zařízení je vypracován individuální plán. 

IVP sestavuje na základě doporučení ŠPZ a konzultací s vyučujícími třídní učitel žáka. Za formální 

náležitosti a věcnou správnost zodpovídá školní poradenské pracoviště. IVP je vyhotoveno v 

písemné podobě. 

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

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

očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. 

ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní 

ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování 

IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku  upravován podle potřeb 

žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a 

metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami úzce spolupracujeme se školským 

poradenským zařízením a se speciálně-pedagogickým centrem.

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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

15

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

 činnost třídních učitelů a asistentů pedagoga, speciálním pedagogem a školním psychologem.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky: 

V rámci provádění podpůrných opatření je poskytován předmět speciálně pedagogické péče. 

Tento předmět nemá povahu povinné vyučovací hodiny ve smyslu § 26 odst. 2 školského zákona a 

nezapočítává se do maximálního týdenního počtu povinných vyučovacích hodin stanoveného pro 

jednotlivé ročníky. Učební plán tohoto předmětu je sestavován podle doporučení ŠPZ. 

v oblasti metod výuky:  

aktivizující výukové metody (didaktické hry, situační metody, práce s textem), multisenzoriální 

přístup, fázování práce

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

uzpůsobení učiva tak, aby měl žák možnost si látku dobře osvojit, dle doporučení poradenského 

pracoviště úprava výstupů ŠVP v rámci IVP podle stupně postižení žáka 

v oblasti hodnocení:  

možnost slovního hodnocení, přizpůsobení forem zkoušení schopnostem žáka  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

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

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce. PLPP má písemnou podobu. 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.“ 

PLPP je krátkodobé opatření, pouze na tři měsíce 

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

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. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho 
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sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka.Práce na sestavování IVP 

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

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

může být zpracován i na období kratší než je školní rok a během školního roku může být 

upravován. 

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

nemůže být IVP prováděn.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Při práci s mimořádně nadanými žáky škola spolupracuje nejen se školským poradenským 

zařízením, ale i s místní knihovnou. Navíc žáky připravujeme na různé předmětové soutěže a 

olympiády.

Zodpovědné osoby a jejich role:  

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

 činnost třídních učitelů a ostatních učitelů při péči o mimořádně nadané žáky.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

předčasný nástup dítěte ke školní docházce

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

jiné škole

obohacování vzdělávacího obsahu

zadávání specifických úkolů, projektů

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol

nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit  

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. ročník 8. ročník 9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností Mat , Čj , Aj , Mat , Čj Mat , Čj Mat , Čj Čj , Inf , Mat , Aj F , Ch , Mat , Čj 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. ročník 8. ročník 9. ročník

poznávání Vv , Pč Vv , Pč , Aj , Pč , Aj , Hv 
, Pč 

, Aj , Inf 
, Př , Hv 

VO , Pří 
, Vv , PP 

, F , Pří , 
ČsP , 

FGPsP

Pří , ČsP 
, FGPsP

, VO , F , 
Ch , Pří , 
Z , Vv , 
ČsP , 

FGPsP
Sebepoznání a 
sebepojetí

Vv Vv , Pč Vl , Hv , 
Vv , Pč 

Hv , Pč Vv VO , Vv , 
VkZ , 

FGPsP, 
Nj , Rj 

VO , Pří , 
ČsP , 

FGPsP, 
Nj 

VO , 
FGPsP

Seberegulace a 
sebeorganizace

 Vl Př Aj , VO , 
VkZ 

Ch , ČsP 
, FGPsP, 

Nj 
Psychohygiena Tv Tv Tv Vl , Tv Tv Tv VkZ , Tv Tv Tv 
Kreativita Mat , 

Vv , Tv 
Mat , 

Vv , Tv 
Mat , 

Hv , Vv 
, Tv 

Vv , Tv Mat , Aj 
, Tv , Pč 

Aj , Hv , 
Vv , Tv , 

PP 

Z , Hv , 
Tv 

Čj , Aj , 
Vv , Tv , 
FGPsP

Mat , Čj 
, Tv 

Poznávání lidí Tv Tv Tv Tv Aj  Tv 

Mezilidské vztahy Tv Tv Tv Aj , Př , 
Vl , Vv , 

Tv 

Tv Aj , D , 
Hv , Tv , 
FG , PP 

VO , VkZ 
, Tv 

Čj , Z , 
Hv , Tv , 

Nj 

Čj , Aj , Z 
, Tv , 

FGPsP, 
Rj 

Komunikace Vv , Tv , 
Pč 

Čj , Aj , 
Vv , Tv , 

Pč 

Aj , Hv , 
Tv , Pč 

Aj , Vl , 
Hv , Vv 
, Tv , Pč 

Aj , Inf , 
Hv , Tv , 

Pč 

Čj , Aj , 
Inf , Z , 

Hv , Tv , 
PP 

Aj , Z , 
Hv , VkZ 
, Tv , ČsP 
, FGPsP, 
Nj , Rj 

Čj , Aj , Z 
, Hv , Vv 
, Tv , ČsP 

, Rj 

Mat , Čj 
, Aj , Z , 
Vv , Tv , 

ČsP , 
FGPsP, 

Rj 
Kooperace a 
kompetice

Pč Pč Vv , Pč Mat , 
Vv , Pč 

Pč Mat , Z 
, Tv 

Aj , Pří , 
VkZ , Tv 
, ČsP , 
FGPsP

Mat , Aj 
, F , Vv , 
Tv , ČsP 

F , Vv , 
Tv 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

Tv Mat , 
Tv , Pč 

Mat , 
Tv 

Mat , 
Tv , Pč 

Mat , Aj 
, Př , Tv 

, Pč 

Mat , 
Inf , VO 
, Z , Tv , 

FG 

VO , VkZ 
, Tv 

Mat , Z , 
Tv 

Mat , Čj 
, VO , F , 
Pří , Hv , 
Tv , ČsP , 
FGPsP, 

Nj 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika

Pč Pč Vl Pč Čj , VO , 
Z , Tv , 

PP 

Aj , VO , 
Hv , VkZ 

, Tv , 
FGPsP

Čj , Aj , 
Pří , Z , 
Vv , Tv , 

ČsP 

Čj , Aj , 
VO , Pří , 
Hv , Tv , 

Nj 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

Čj , Prv 
, Tv 

Tv Prv , Vv 
, Tv 

Aj , Vl , 
Tv 

Čj , Tv Vv D VO , Hv 

Občan, občanská 
společnost a stát

Prv Prv Vl Čj VO , FG VO , VkZ VO , 
FGPsP

VO , 
FGPsP
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. ročník 8. ročník 9. ročník

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

  Vl VO D D 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu 
rozhodování

 Vl VO Z VO D , Z , Rj 

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

Čj , Prv 
, Hv 

Hv , Vv Aj Aj , Hv Aj , D , 
Vv , TP 

D Aj , Ch , 
Vv 

Aj , Hv 

Objevujeme Evropu 
a svět

  Vl Čj , Z , 
Hv 

Čj , D , 
Nj , Rj 

Z , Rj Z , Rj 

Jsme Evropané  Aj Vl D , FG D , Z , 
FGPsP

Čj , D , 
Hv , Nj 

VO , Vv , 
FGPsP

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference Prv , Hv Aj , Prv 

, Hv 
Čj , Aj , 

Hv 
Aj , Vl , 
Vv , Pč 

Čj , Aj , 
D , Hv , 

FG 

Aj , Hv , 
Vv , Tv , 

Nj 

Čj , Aj , 
D , Hv , 
Tv , Rj 

Aj , VO , 
Hv , Tv 

Lidské vztahy Hv Prv , Hv Aj Hv Aj , Vl , 
Hv , Vv 

Čj , Aj Rj Čj , Aj , 
VO , Rj 

Etnický původ Prv  Čj , Hv Vl , Hv , 
Vv 

D , Nj  

Multikulturalita   Čj Z Čj , D , 
VO 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

 Prv   D 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy Pč Prv Prv Př Př , Vv D , Pří , 

Vv 
Pří  

Základní podmínky 
života

Hv Prv Prv , Pč Př , Vv Pří , ČsP Pří ČsP Pří , ČsP 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

Čj Čj Př Př , Vv Mat , Aj 
, Z , VkZ 

, PP 

Mat , Z , 
Vv , ČsP 

D , F , Ch 
, Pří , Z , 

ČsP 

Mat , Aj 
, F , Ch , 
Pří , ČsP 

Vztah člověka k 
prostředí

Prv Prv , Pč Prv , Pč Pč Mat , Př 
, Vv , Pč 

F , Z , 
ČsP , PP 

, TP 

Mat , Aj 
, F , Pří , 
Z , Hv , 
VkZ , Tv 

, ČsP 

Mat , Aj 
, F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , Vv , 
Tv , ČsP , 

Nj 

F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , Vv , 
Tv , ČsP , 
FGPsP, 

Nj 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

 Vv Čj Inf Čj , Inf , 
F , Pří , 
Z , VkZ 

VO , Vv , 
FGPsP, 

Rj 

Čj , Aj , 
Pří , Z , 
Nj , Rj 

Pří , Z , 
Vv , 

FGPsP
Interpretace vztahu   Čj Čj , Z Čj , Pří , Aj , VO , Pří , Z , 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. ročník 8. ročník 9. ročník

mediálních sdělení a 
reality

Z , 
FGPsP

Pří , Z , 
Vv , Nj 

FGPsP

Stavba mediálních 
sdělení

  Vv Čj , Vv  Čj 

Vnímání autora 
mediálních sdělení

Hv  Hv FG Čj D 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

  Čj Inf , Vv Vv Aj 

Tvorba mediálního 
sdělení

  Čj , Inf Aj Vv Aj , Nj 

Práce v realizačním 
týmu

  Čj Aj Čj , Aj 

    

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: 

Zkratka Název předmětu
Aj Anglický jazyk
Ch Chemie
Čj Český jazyk

ČsP Člověk a svět práce
D Dějepis
F Fyzika

FG Finanční gramotnost
FGPsP Finanční gramotnost a práce s počítačem

Hv Hudební výchova
Inf Informatika

Mat Matematika
Nj Německý jazyk
Pč Pracovní činnosti
PP Příprava pokrmů
Př Přírodověda
Pří Přírodopis
Prv Prvouka
Rj Ruský jazyk
TP Technické práce
Tv Tělesná výchova

VkZ Výchova ke zdraví
Vl Vlastivěda
VO Výchova k občanství
Vv Výtvarná výchova
Z Zeměpis
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4 Učební plán 
4.1 Celkové dotace - přehled 

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

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

Dotace 
2. stupeň

Český jazyk 7+1 7+1 7+1 6+1 6+1 33+5 4 3+1 4+1 4+1 15+3
Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 9+2 3+1 3+1 3 3 12+2
Cvičení z českého 
jazyka a matematiky

    0+1 0+1

Jazyk a jazyková 
komunikace

Další cizí jazyk 
• Německý jazyk
• Ruský jazyk

   2 2 2 6

Matematika a její 
aplikace

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

Informatika   1 1 1  1Informační a 
komunikační 
technologie

Finanční gramotnost a 
práce s počítačem

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

Prvouka 2+1 2+1 2+1  6+3   

Přírodověda  2 2 4   

Člověk a jeho svět

Vlastivěda  1+1 1+1 2+2   

Dějepis    2 2 2 2 8

Výchova k občanství    0+1 1 1 1 3+1

Člověk a 
společnost

Volitelný předmět 
• Finanční 

gramotnost

   0+1  0+1
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

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

• Příprava 
pokrmů

• Technické 
práce

Fyzika    1 2 1+1 1 5+1

Chemie     2 2 4

Přírodopis    2 2 1+1 1 6+1

Člověk a příroda

Zeměpis    2 1 1+1 2 6+1

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4Umění a kultura
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6
Výchova ke zdraví    1 1  2Člověk a zdraví

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5   Člověk a svět 

práce Člověk a svět práce    0+1 1 1 1 3+1

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

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 

Matematika 
V 9. ročníku je k časové dotaci, zejména v souvislosti s jednotnou přijímací zkouškou na střední školy, zařazen předmět Cvičení z Českého jazyka a 
Matematiky v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. 
V 5. – 9. ročníku se předměty mohou vyučovat ve skupinách, které jsou vytvořeny z žáků všech tříd ročníku, zejména podle zájmu, preferencí, studijních 
předpokladů a potřeb žáků. 
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Český jazyk 
Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří 
nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je 
se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační 
dovednosti. 
 Na 2. stupni je našim hlavním cílem cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování vést žáky k přesnému a logickému myšlení, 
prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí 
vybírat vhodné jazykové prostředky.  
V 9. ročníku je k časové dotaci, zejména v souvislosti s jednotnou přijímací zkouškou na střední školy, zařazen předmět Cvičení z Českého jazyka a 
Matematiky v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. 
V 5. – 9. ročníku se předměty mohou vyučovat ve skupinách, které jsou vytvořeny z žáků všech tříd ročníku, zejména podle zájmu, preferencí, studijních 
předpokladů a potřeb žáků. 
   

Anglický jazyk 
V rámci personálních možností se snažíme zařazovat ve 3. - 9. ročníku alespoň jednu hodinu vyučovanou rodilým mluvčím. 
V 5. – 9. ročníku se předměty mohou vyučovat ve skupinách, které jsou vytvořeny z žáků všech tříd ročníku, zejména podle zájmu, preferencí, studijních 
předpokladů a potřeb žáků. 
   

Chemie 
 Vyžaduje-li to bezpečnost práce, jsou žáci v případě provádění experimentů a laboratorních cvičení děleni na polovinu.  
   

Přírodopis 
Vyžaduje-li to povaha práce, jsou žáci při laboratorních cvičeních děleni na polovinu. 
   

Tělesná výchova 
1., 2., 3. třída - kurz plavání 
7., 8., 9. třída - volitelný lyžařský a snowboardový kurz 
   

Finanční gramotnost a práce s počítačem 
Každá z částí (Finanční gramotnost a Práce s počítačem) je vyučována jedno pololetí. 
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Cvičení z českého jazyka a matematiky 
Cvičení z českého jazyka a matematiky nemá formu samostatného předmětu. Jedná se o rozšiřující hodinu pro výuku předmětů Český jazyk a 
Matematika. 
   

Další cizí jazyk 
Nabízíme dva další cizí jazyky – německý a ruský. Žáci si na začátku 7. ročníku jeden vyberou.  
   

Volitelný předmět 
Skládá se ze dvou částí. Jedna část (pololetí) - Finanční gramotnost je povinně volitelná, druhá část (pololetí) je vybírána z ostatních volitelných 
předmětů. 
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5 Učební osnovy 
5.1 Český jazyk 

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

Celkem

8 8 8 7 7 4 4 5 5 56
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Český jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, 

které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, 
ale umožňují získání poznatků ve všech dalších oborech.
Vzdělávání je zaměřeno na:
Rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
Vyjádření reakcí a pocitů žáků
Pochopení role v různých komunikačních situacích
Orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama
Porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora hlavní 
myšlenky
Vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
Využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, Internet) pro rozšiřování 
znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání.
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spojen s dramatickou výchovou (literatura, sloh), 
dějepisem (období Velké Moravy, misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, období národního 
obrození……), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické 
pošty) hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři…)

Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících základní školy.
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Název předmětu Český jazyk
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách, výuka literární výchovy je uskutečňována také ve školní 
knihovně. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů. 
Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na internetu.

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Kompetence k učení:
Rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládáme žákům možnosti používání 
osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vedeme žáky k systematickému vedení a 
ukládání informací, k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, 
seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, aby uměli 
nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení.  Učíme žáky kritickému hodnocení komunikačních 
dovedností ostatních i sebe sama (včetně aspektu pozitivního. Diskutujeme nad literárními ukázkami.
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů. Nabízíme jim dostatek 
příležitostí k porozumění probíraných literárních textů. Pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřujeme 
slovní zásobu žáků. Vedeme žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. 
Kompetence sociální a personální:
Vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy. Vedeme 
žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Společně pracujeme na příjemné atmosféře ve třídě. Učíme 
žáky respektovat názor učitele a spolužáka.
Kompetence občanské:
Seznamujeme žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlujeme jim jeho význam. Podporujeme v žácích 
potřebu literárního projevu, recitace, četby. Na základě literární historie pěstujeme u dětí vědomí 
příslušnosti k vlastnímu národu.  Prostřednictvím práce s literárním textem a slohovými cvičeními učíme 
děti rozpoznávat netoleranci a extremistické projevy.

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

Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, k přípravě  a udržování jejich učebního 
prostoru. Pravidelnými úkoly vytváříme u žáků svědomitost a zodpovědnost. Vedeme je k udržování 
pořádku a rozvíjení estetiky prostředí.
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Název předmětu Český jazyk
Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Přitom klademe 
důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Snažíme se 
proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou 
podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání 
struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti.
 Na 2. stupni je našim hlavním cílem cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování 
vést žáky k přesnému a logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Literární 
učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí vybírat vhodné 
jazykové prostředky. 
V 9. ročníku je k časové dotaci, zejména v souvislosti s jednotnou přijímací zkouškou na střední školy, 
zařazen předmět Cvičení z Českého jazyka a Matematiky v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.
V 5. – 9. ročníku se předměty mohou vyučovat ve skupinách, které jsou vytvořeny z žáků všech tříd ročníku, 
zejména podle zájmu, preferencí, studijních předpokladů a potřeb žáků.

   

Český jazyk 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Dodržování hygienických návyků správného psaní 
(správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku)

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

Rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti Prosba, poděkování, omluva, blahopřání

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči

V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči

Rozvíjení znělého hlasu, nácvik přiměřeného tempa 
řeči a správného dýchání

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

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova - umí 
skládat a číst slabiky, slova; tvoří jednoduché věty; 

Poznávání písmen abecedy; hláskosloví, věta, slovo, 
slabika, hláska, písmeno malé, velké, tištěné, psané; 
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Český jazyk 1. ročník

hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací; 
rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat

tečka, čárka, otazník, vykřičník

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

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

Nadpis, článek, řádek a odstavec; přednes básně nebo 
úryvku prózy, porozumění jednoduchému textu, 
hlasité a tiché čtení

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

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Pravidla komunikace

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

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost

Správná výslovnost hlásek

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

Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích

Výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů - 
zdvořilostní obraty

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

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Vyprávění vlastních zážitků

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

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

Správné psaní tvarů písmen a číslic

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

Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich dějový příběh

Vyprávění podle dějové posloupnosti

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

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

Zvuková a grafická podoba slova

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Četba příběhů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Český jazyk 2. ročník

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

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

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

Čte plynule s porozuměním přiměřené texty nahlas i 
potichu

Čtení

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

Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Dialog, telefonát

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

Volí vhodné tempo řeči Nácvik přiměřeného tempa řeči, srozumitelný projev, 
vyprávění

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

Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Pozvánka, dopis

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

Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh

Vyprávění pohádky, povídky nebo příběhu; spojování 
obsahu textu s ilustrací, obrázková osnova

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

Člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé 
samohlásky; měkké, tvrdé a obojetné souhlásky, 
dvojhlásky, slabikotvorné r,l, souhlásky znělé a neznělé

Hláskosloví – rozdělení na samohlásky, souhlásky a 
dvojhlásky; slabikotvorné r, l;

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

Zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek Tvrdé a měkké souhlásky

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

Rozdělí slova na slabiky, rozdělí slovo na konci řádku Dělení slova na konci řádku

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

Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, 
bě, pě, vě; slova s u,ú,ů

Háček, čárka, kroužek v české gramatice

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

Porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená a 
podřazená

Nauka o slově – slova nadřazená, podřazená, slova 
výrazem podobná, protikladná

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Rozlišuje vybrané slovní druhy v základním tvaru Podstatná jména, číslovky, slovesa, předložky, spojky
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ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy

Jednoduchá věta a souvětí, spojení dvou nebo více 
vět, spojky a jejich funkce, spojovací výrazy

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

Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky

Věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, pořádek 
vět v textu

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

Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele 
a podle svých schopností

Volná reprodukce textu, dramatizace pohádky, 
povídky nebo básně

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

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

Přednes literárních textů

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

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Vyprávění

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

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

Básně, říkadla, rýmy, pohádky, vyprávění, bajky

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

Porozumí písemným a mluveným pokynům přiměřené 
složitosti

Komunikační situace: žádost, vzkaz, zpráva, dialog

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

Volí vhodné verbální i neverbální prostředky v 
konkrétních situacích

Výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů - 
zdvořilostní obraty

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

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost

Čtení známých i neznámých textů

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

Dodržuje základní hygienické návyky spojené se psaním Plynulý a úhledný písemný projev, upevňování 
hygienických návyků při psaní

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

Ovládá správné tvary písmen abecedy, opis a přepis 
jednoduchých textů

Psaní, opis, přepis, autodiktát

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

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova Párové souhlásky: p-b, t-d, ť-ď, f-v, s-z, š-ž, ch-h

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

V mluveném projevu užívá správné gramatické tvary 
podstatných jmen a sloves

Vyprávění, dialog, telefonát, dramatizace textu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Český jazyk 2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Český jazyk 3. ročník

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

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

Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení, čte 
potichu i předčítá nahlas; orientuje se v textu; využívá 
četbu jako zdroj poznatků; čte s porozuměním, umí 
reprodukovat text
Při porozumění textu využívá vědomosti o jeho 
kompozici (odstavce, osnova)

Čtení-samostatné i společné, diskuze o přečtených 
knihách, vyhledávání informací v textu

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

Volí vhodné verbální prostředky řeči v běžných školních 
i mimoškolních situacích
Všímá si pozorně toho, co co znamenají slova, věty, 
texty, obrazová i jiná sdělení

Výběr vhodných jazykových prostředků (řeč spisovná, 
hovorová)
piktogramy

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

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
Při tvorbě vlastních textů zvažuje situaci i adresáta 
projevu
Při tvorbě osnovy dokáže v textu vyhledat podstatné

Vypravování, jednoduchý popis osoby; telefonuje, 
napíše adresu, přání, pozdrav na pohlednici
Tvorba osnovy, obrázkové osnovy, naopak podle 
osnovy vytvořit text

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

Píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev, dbá 
na úpravu v sešitě
Zná základní náležitosti dopisu a e-mailu
S pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 

Automatizace psacího pohybu, odstraňování 
individuálních nedostatků písemného projevu, čitelný 
písemný projev
Velké tiskací písmo – křížovky, přihlášky atd.
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Český jazyk 3. ročník

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

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost

Správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace

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

Rozumí mluveným a písemným pokynům přiměřené 
složitosti
Využívá dovednosti pozorného naslouchání i čtení při 
školní i mimoškolní komunikaci

Komunikační situace navozené mluveným nebo 
písemným pokynem (omluva, žádost, vzkaz, 
oznámení)

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

Umí rozhovor zahájit i ukončit, střídavě hovořit i 
naslouchat, přiměřeně reagovat

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

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

Učí se pozorně sledovat různé významy slov, vět a 
dalších jazykových výrazových
prostředků

Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova 
opačného významu, slova příbuzná

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Ohebné a neohebné slovní druhy – přídavná jména, 
zájmena, příslovce

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

Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
Začíná rozlišovat některé gramatické kategorie jmen a 
sloves

Používání správných gramatických tvarů podstatných 
jmen, přídavných jmen a sloves; podstatné jméno 
(rod, číslo, pád) slovesa (osoba, číslo a čas přítomný)

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

Využívá různých typů větných celků Druhy vět, interpunkční znaménka, intonace

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

Píše správně velká písmena v místních pojmenováních Používání vlastních jmen – názvy měst, vesnic, řek, 
pohoří

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

Pro chápání významů využívá vědomosti o jazykovém 
systému, porovnává a třídí slova podle jejich 
zobecněného významu, zachází s významovými vztahy 
ve slovní zásobě

Rozšiřování slovní zásoby, úvod do slovních druhů

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu Dovede a je ochoten mluvit o svém prožitku z 
přečteného textu, učí se vztáhnout jeho obsah ke své 

Líčení atmosféry příběhu, kterou postavou chci být a 
proč, kterou ne, podvojný deník
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osobní zkušenosti
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Rozlišuje prózu a poezii, pohádku, bajku, příběh ze 
života dětí
Zná základní pojmy - verš, rým, báseň, dovede určit u 
textu úvod a závěr, určí hlavní myšlenku textu, dovede s 
pomocí učitele určit některé rysy těchto žánrů

Poezie, pohádky, bajky, příběhy ze života dětí, dětské 
detektivní příběhy

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

Přednáší zpaměti ve vhodném tempu, frázování 
vhodnou poezii
Umí si připravit roli při dramatizaci a odpovídajícím 
způsobem ji přednést či zahrát

Přednes básní, příprava na recitační soutěž, divadlo

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

Umí si připravit roli při dramatizaci a odpovídajícím 
způsobem ji přednést či zahrát

Práce s literárním textem, dokončení příběhy, začátek 
příběhu, pětilístek, čtenářské dílny, osnova textu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Český jazyk 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku

Seznámí se s jazykem jako prostředkem komunikace; 
volí vhodné verbální prostředky řeči v běžných školních i 
mimoškolních situacích

Výběr vhodných jazykových prostředků (řeč spisovná, 
hovorová)
Správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev; 
při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, 
citově zabarvená; vypraví podle osnovy

Vypravování, jednoduchý popis osoby
Sestavení osnovy, její využití v psaném projevu
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výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

Napíše vyprávění s časovou posloupností
Sestaví a napíše dopis
Vytvoří popis pracovního postupu

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

Používá různé žánry písemného projevu např. adresa, 
blahopřání, omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, 
vzkaz, inzerát, dopis, popis, vyprávění...

Automatizace psacího pohybu, odstraňování 
individuálních nedostatků písemného projevu, čitelný 
písemný projev

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení

Rozumí mluveným a písemným pokynům přiměřené 
složitosti

Komunikační situace navozené mluveným nebo 
písemným pokynem (omluva, žádost, vzkaz, zpráva, 
oznámení)

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru

Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 
mluvčího a posluchače
v dialogu, zdvořilé vystupování

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku

Porovnává významy slov, vyhledává slova příbuzná Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova 
opačného významu, slova příbuzná

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

Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy – přídavná jména, 
zájmena, příslovce

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 

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

Používání správných gramatických tvarů podstatných 
jmen, přídavných jmen, sloves; podstatné jméno (rod, 
číslo, pád, vzor), slovesa (osoba, číslo a čas)
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Český jazyk 4. ročník

využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách

Odůvodňuje a píše správně i/í, y/ý po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných slovech

Vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý 
uvnitř slov, hledání a dotváření slov příbuzných, 
předpona vy

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

Rozlišuje předpony a předložky a správně je píše; určí 
slovní základ

Stavba slova

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

Rozliší větu jednoduchou a souvětí; určí základní 
skladební dvojice ve větě jednoduché; seznámí se s 
pravidlem shody přísudku s podmětem; z vět 
jednoduchých vytvoří souvětí

Věta, souvětí, určování základní stavební dvojice; 
shoda přísudku s podmětem

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

Vyhledává v abecedním seznamu Abeceda

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

Správně píše skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně;
předpony od-,nad-, pod-,před-, roz-,vz-;
umí uvést příklady ve větách

Slova s bě - bje, pě, vě - vje, mě – mně
Předpony od-,nad-, pod-,před-, roz-,vz-

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

Píše správně velká písmena v místních pojmenováních Používání vlastních jmen – názvy měst, vesnic, řek, 
pohoří

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává

Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti, čte nahlas i potichu; text umí 
reprodukovat; odliší podstatné a okrajové informace; 
dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat zápis 
do deníku

Četba uměleckých, populárních a naukových textů s 
důrazem na upevňování čtenářských dovedností a 
návyků;
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Český jazyk 4. ročník

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

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Líčení atmosféry příběhu

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

Seznámí se s autory dětských knih; spisovatelé a básníci Čtenářské dílny

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Český jazyk 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení

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

Vyhledávání klíčových slov, pozorné vnímání 
podrobností a hledání jejich významu
v celku

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a Vystižení jádra sdělení, orientace v naučných textech 
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Český jazyk 5. ročník

jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace

zapamatuje si z něj podstatná fakta přiměřeného věku

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace

Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku

Pravidla dialogu (zahájení a ukončení dialogu, střídání 
rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování)

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
reklamě
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace

Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě Porovnávání názorů a zkušeností

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 

Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry

Sestavování osnovy, tvoření nadpisu, členění textu na 
odstavce, vypravování, popis předmětu, děje, 
pracovního postupu, psaní dopisu - jeho části
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Český jazyk 5. ročník

vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary

Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou 
a koncovku

Stavba slova – na základě odvozování slov příponami a 
předponami, seznámení s předponami s-, z-, vz-

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu

Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Skladba - shoda přísudku s holým podmětem

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 
gramaticky správném tvaru

Slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména (tvrdá 
a měkká), zájmena, číslovky, slovesa (způsob 
oznamovací, rozkazovací a tázací a seznámení s 
podmiňovacím)

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

Určí větu řídící a závislou, určí větu hlavní a vedlejší, 
pozná spojky (spojovací výrazy ) v souvětí

Souvětí

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová

Správně píše názvy národností, víceslovné názvy států a 
jejich zkratky; správně píše názvy uměleckých děl, novin 
a časopisů

Vlastní jména, názvy

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Zážitkové čtení a naslouchání, volná reprodukce, 
dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné Tvoří vlastní literární text na dané téma, vlastní tvorba Vlastní tvorba na libovolné téma
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Český jazyk 5. ročník

texty potichu i nahlas
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

na libovolné téma

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Studijní čtení naukových textů, druhy a žánry dětské 
literatury

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

   

Český jazyk 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Český jazyk 6. ročník

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, 
seznamuje se s jazykovou normou

Obecné výklady o českém jazyce

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

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny, Internetovou jazykovou 
příručkou a s dalšími slovníky a příručkami, spisovně 
vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, správně 
intonuje a používá slovní přízvuk

Zvuková stránka jazyka

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

V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný a morfologický

Stavba slova a pravopis

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

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov, 
rozlišuje základní významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí, v písemném projevu 
částečně zvládá pravopis lexikální, slovotvorný a 
morfologický ve větě jednoduché a v méně složitých 
souvětích

Tvarosloví

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

Aplikuje základní zásady výstavby věty, rozlišuje základní 
významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí,je schopen rozebrat jednoduché věty po stránce 
syntaktické

Skladba

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

Projevy mluvené

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

Vypravování

Popis
Administrativní a publicistické útvary

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

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci, 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 
spisovné jazykové prostředky, uspořádá informace
v textu s ohledem na jeho účel, využívá poznatků o 
jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu,
v mluveném projevu užívá verbálních i nonverbálních 
prostředků řeči, učí se správnému písemnému projevu a 
tvořivé práci s textem Dopis
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ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

Zachycuje nejdůležitější a nejzajímavější myšlenky 
daného textu, výstižně a přehledně zpracovává text , 
využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří osnovu, výpisky 
nebo výtah z přečteného textu

Práce s učebním textem

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

Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 
doloží argumenty

Úvod do světa literatury

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele, tvoří 
vlastní literární text podle svých schopností a na základě 
osvojených znalostí základů literární teorie, porovnává 
různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování

Základní literární druhy a žánry

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

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

Základy literární teorie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

   

Český jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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Český jazyk 7. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

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

Tvarosloví

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

Správně třídí slovní druhy a druhy slov, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci, v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný a morfologický Pravopis

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

Správně třídí druhy slov, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

Význam slov

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a
s dalšími příručkami, rozlišuje a příklady
v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, správně 
třídí druhy slov, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné komunikační situaci

Slovní zásoba a tvoření slov

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

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí, v písemném projevu částečně zvládá 
pravopis syntaktický v méně složitých souvětích, 
rozlišuje některé druhy vět v souvětí, vhodně je využívá 
při dané komunikační situaci, je schopen rozebrat 
jednoduché věty po stránce syntaktické

Skladba

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

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

Vypravování
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Český jazyk 7. ročník

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

Popis

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

Životopis

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

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru , uspořádá informace v textu s 
ohledem na jeho účel, využívá poznatků o jazyce a stylu 
ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu

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

Administrativní a publicistické útvary

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

Práce s textem

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

Zachycuje nejdůležitější a nejzajímavější myšlenky 
daného textu, výstižně a přehledně zpracovává text, 
využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří osnovu, výpisky 
nebo výtah z přečteného textu

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

Uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře, rozpoznává 

Hlavní vývojová období národní a světové literatury
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Český jazyk 7. ročník

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

základní rysy výrazného individuálního stylu autora, 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového představení a názory na 
umělecké dílo,

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

Vyhledává informace v různých typech katalogů, v 
knihovně i v dalších informačních zdrojích

Administrativní a publicistické útvary

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla, porovnává různá ztvárnění téhož 
námětu

Práce s textem

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele, tvoří 
vlastní literární text podle svých schopností a na základě 
osvojených znalostí základů literární teorie, porovnává 
různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování

Základní literární druhy a žánry

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

   

Český jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Český jazyk 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a
s dalšími slovníky a příručkami, rozlišuje spisovný jazyk, 
nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití, 
rozlišuje jednotlivé jazykovědné disciplíny

Obecné výklady o českém jazyce

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

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

Nauka o slovní zásobě

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

Správně třídí slovní druhy a druhy slov, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci, v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný a morfologický, 
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a 
příručkami

Tvarosloví

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 

V písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě 
jednoduché a v méně složitých souvětích, rozlišuje 
druhy vět
v souvětí a vhodně je využívá při různých komunikačních 
situacích , využívá svých znalostí o větě při tvorbě 

Skladba
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Český jazyk 8. ročník

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

jazykových projevů

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, vhodně užívá 
spisovné jazykové prostředky, využívá zásad 
komunikace,
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a 
zaujímá k ní kritický postoj.

Projevy mluvené

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, 
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.

Charakteristika

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační 
záměr partnera v hovoru, odlišuje spisovný a nespisovný 
projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.

Popis

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

Zachycuje nejdůležitější a nejzajímavější myšlenky 
daného textu, výstižně a přehledně zpracovává text, 
využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří výtah z 
přečteného textu.

Práce s textem

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

V mluveném projevu připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků 
řeči.

Úvaha

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

Uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře, rozpoznává 
základní rysy výrazného individuálního stylu autora, 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 

Hlavní vývojová období národní a světové literatury
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Český jazyk 8. ročník

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

divadelního nebo filmového představení a názory na 
umělecké dílo, uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla, porovnává různá 
ztvárnění téhož námětu
v literárním, dramatickém i filmovém zpracování, 
vyhledává informace v různých typech katalogů, v 
knihovně i v dalších informačních zdrojích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

   

Český jazyk 9. ročník

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

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

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití, v textu rozlišuje základní znaky 
různých období vývoje češtiny

Obecné výklady o českém jazyce
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Český jazyk 9. ročník

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a
s dalšími slovníky a příručkami, v písemném projevu 
zvládá podle svých možností pravopis lexikální, 
slovotvorný a morfologický ve větě jednoduché a v 
méně složitých souvětích

Zvuková stránka jazyka

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

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

Tvoření slov

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

Správně třídí druhy slov, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

Význam slova

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace

Správně třídí slovní druhy a druhy slov, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci, v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný

Tvarosloví

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

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí, v písemném projevu zvládá pravopis 
syntaktický ve větě jednoduché a v méně složitých 
souvětích, rozlišuje druhy vět a větné ekvivalenty a 
vhodně je využívá při různých komunikačních situacích

Skladba

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci, 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru, uspořádá informace v textu s 
ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Projevy mluvené, vypravování, popis a charakteristika
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Český jazyk 9. ročník

jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, 
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.

Administrativní útvary

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

Zachycuje nejdůležitější a nejzajímavější myšlenky 
daného textu, výstižně a přehledně zpracovává text, 
využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří osnovu, výpisky 
nebo výtah z přečteného textu a samostatně připraví a s 
oporou o text přednese referát.

Práce s textem

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu

V mluveném projevu připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních, nonverbálních prostředků řeči, 
zapojí se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a 
pravidel dialogu, rozlišuje subjektivní a objektivní 
sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru.

Proslov a diskuse

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

Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a 
zaujme k ní kritický postoj.

Publicistické útvary

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 

Uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře, rozpoznává 
základní rysy výrazného individuálního stylu autora,
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového představení a názory na 

Hlavní vývojová období národní a světové literatury
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Český jazyk 9. ročník

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

umělecké dílo, uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla, porovnává různá 
ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i 
filmovém zpracování, vyhledává informace v různých 
typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 
zdrojích.

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

V mluveném projevu připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků 
řeči, využívá kritické myšlení, dokáže vyjádřit svůj názor, 
postoj a hodnotí situaci.

Úvaha

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

    

5.2 Anglický jazyk 

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

Celkem

1 1 3 3 3 4 4 3 3 25
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k 

chápání a objevování skutečnosti. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě. Cílem výuky 
cizího jazyka je dlouhodobá motivace k jeho osvojování = vytvoření si pozitivního vztahu k němu, chuť, elán 
a nadšení učit se ho používat, hrát si s ním, nacházet v něm vtip i kouzlo, touhu objevovat jeho nové taje.
V souvislosti  s probíraným  učivem  se  žáci  seznamují  s reáliemi  anglicky  mluvících  zemí a  dokážou  
angličtinu  používat v běžném  denním  životě (porozumět  jednoduchým frázím  v anglicky mluvených  
filmech, písních, pochopit  obsah  sděleného cizincem  nebo  rodilým  mluvčím, přiměřeným  způsobem na  
dané  sdělení  reagovat  a vyjádřit  své  myšlenky  a  pocity; dokáží  pracovat  s překladovým  slovníkem  na  
počítači  či  Internetu  a  přeložit  si  vybraný  text  v anglickém časopise).
Žáci  si  osvojují efektivní postupy  potřebné  ke  studiu  cizího  jazyka. Zvyšují  si  úroveň  svého  vyjadřování  a  
rozšiřují si  kulturní obzor  poznáváním  kulturních  hodnot  jiných  národů. V rámci  výuky jsou  uplatňovány 
mezipředmětové  vztahy  se:  zeměpisem, dějepisem, hudební, výtvarnou, občanskou  a rodinnou výchovou.

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

Na 1. stupni základní školy se Anglický jazyk vyučuje v 1. – 5. ročníku s časovou dotací v 1. a 2. ročníku 1 
hodina týdně, ve 3. – 5. ročníku 3 hodiny týdně.
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby 
angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě. V 
kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou 
využívány jednoduché říkanky, písně, básně, nacvičování dialogů a konverzace. 
Na 2. stupni základní školy se Anglický jazyk vyučuje v 6. a 7. ročníku s časovou dotací 4 hodiny týdně, v 8. a 
9. ročníku 3 hodiny týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk 
a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání.
Ve vyučovací hodině kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogu, reprodukce textu v 
písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné vyhledávání 
informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé 
krátkodobé zajímavé projekty
Vzdělávací obsah předmětu anglický jazyk je zaměřen na :
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Název předmětu Anglický jazyk
- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto
předmětu
- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné
komunikace v cizím jazyce
- porozumění přiměřeně (jazykově i obsahově) náročnému ústnímu sdělení na úrovni
osvojených znalostí
- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací
o zemích studovaného jazyka a práce s nimi
- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, vzájemné porozumění
mezi zeměmi, respektování a toleranci k odlišným kulturním hodnotám jiných národů
Žáci s poruchami učení jsou zohledňováni – zvládají základní slovní zásobu, pracují s jednoduchými a 
krátkými texty. Je jim poskytován delší čas na jednotlivé úkoly. Mají možnost si vést své poznámky formou 
kopírování od spolužáků a hodnoceni jsou především na základě ústního zkoušení. Zohledňování formou 
klasifikačního stupně je možné realizovat u žáků, kteří projevují zájem a snahu v hodinách anglického jazyka 
a v domácí přípravě. Jsou od učitele vybaveni základními gramatickými přehledy a studijními materiály, v 
kterých je naučí se orientovat. 

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Kompetence k učení:
Rozvíjíme u žáků dovednosti praktické komunikace, učíme je vyhledávat a třídit informace , aplikovat 
naučená pravidla pravopisu, usilujeme o to, aby žáci uváděli věci do souvislostí, propojovali do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí (formou projektového vyučování). Vedeme žáky k využívání 
výpočetní techniky při učení, k hledání vhodných způsobů a metod učení. Podporujeme rozvoj tvořivého 
myšlení žáků.
Kompetence k řešení problémů:
Zadáváme žákům problémové úkoly, klademe důraz na schopnost domluvit se, vyjádřit se a obhájit názor, 
prezentovat a hodnotit konkrétní úkoly. Do výuky začleňujeme skupinovou práci. Při výuce využíváme 
autentické materiály, výpočetní techniku, slovníky.  Žáci v těchto materiálech vyhledávají informace, které 
jim umožňují porozumět textu, nahrávce, či vyjádřit názor.  Na druhém stupni se žáci účastní konverzačních 
soutěží 

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

Kompetence komunikativní:
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Název předmětu Anglický jazyk
Vedeme žáky k porozumění jednoduchého obsahu sdělení, dáváme jim příležitost k vyjádření vlastní 
jednoduché myšlenky, nacvičujeme rozhovory z reálných životních situací. Předkládáme žákům jednoduché 
texty a vedeme s nimi o těchto textech rozhovory. Dbáme na úroveň vyjadřování.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky ke schopnosti  vyžádat si  a poskytnout  pomoc, radu. Učíme je  sebekontrole, 
sebehodnocení. Vytváříme  příjemnou  atmosféru  ve třídě, aby žáci neměli obavy mluvit před spolužáky.
Kompetence občanské:
Předkládáme žákům představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnáváme je s našimi zvyky. 
Pomáháme žákům pochopit důležitost solidarity a tolerance v lidských vztazích, vedeme je k porozumění, 
toleranci a solidaritě s lidmi jiné národnosti, rasy.  Podporujeme u žáků vědomí občanské sounáležitosti a 
vlastenectví
Kompetence pracovní:
Umožňujeme žákům samostatnou práci se slovníky - výkladovým, překladovým, vedeme je k aktivní tvorbě 
slovní zásoby.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

V rámci personálních možností se snažíme zařazovat ve 3. - 9. ročníku alespoň jednu hodinu vyučovanou 
rodilým mluvčím.
V 5. – 9. ročníku se předměty mohou vyučovat ve skupinách, které jsou vytvořeny z žáků všech tříd ročníku, 
zejména podle zájmu, preferencí, studijních předpokladů a potřeb žáků.

   

Anglický jazyk 1. ročník

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

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

Vytváří si základní slovní zásobu k jednotlivým tématům, 
5 - 10 slovíček, především podstatná jména a slovesa

Jednotlivá témata, např. rodina, jídlo, zvířata, oblečení 
atd.

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
reaguje na ně

Nácvik sloves, pokynů, jednoduchých odpovědí na 
otázky



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

54

Anglický jazyk 1. ročník

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

Používá v jednoduchých větách pomocné sloveso „have 
got, can“

Nácvik použití pomocného slovesa

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

Ptá se na věci, osoby Seznámí se s tázacími výrazy "Who, What, How"

   

Anglický jazyk 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální

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

Vytváří si základní slovní zásobu k jednotlivým tématům, 
5 - 10 slovíček, především podstatná jména a slovesa

Tematické okruhy, např. rodina, jídlo, zvířata atd.

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

Rozumí jednoduchým pokynům učitele a reaguje na ně. Nácvik sloves, pokynů
Základní výslovnostní návyky

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

Mluví v jednoduchých větách o sobě, nebo o věcech 
kolem sebe.

Používání slovesa "to be" v jednotném čísle, věty I 
am..., It is....

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

Přiřadí mluvenou podobu slova k obrázku, nebo sloveso 
vyjádří pohybem

Procvičování slovíček hrou, vytváření obrázkových 
slovníků

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 velmi jednoduchému mluvenému textu, 
vyslovenému pomalu a zřetelně, s pečlivou výslovností.

Poslech velmi krátkých textů, 1 - 3 věty.

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

Píše slovíčka, podle předlohy. Nácvik psané podoby jednoduchých slov podle 
předlohy

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

Používá věty I have got...., I can.... Použití vět I have got, I can v jednotlivých tématech
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Anglický jazyk 2. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

   

Anglický jazyk 3. ročník

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

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

Rozšiřuje si slovní zásobu k jednotlivým tématům, 
přidává i přídavná jména

Jednotlivá témata, např. rodina, jídlo, zvířata, oblečení 
atd.

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

Přiřadí mluvenou a psanou podobu slova, či slovního 
spojení, jednoduchá slova hláskuje

Abeceda

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
reaguje na ně verbálně i neverbálně

Nácvik jednoduchých odpovědí na otázky, krátké 
odpovědi typu Yes, I have. No, I haven´t.

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

Používá sloveso "to be" ve všech osobách přítomného 
času v jednoduchých větách i v záporu a otázkách

I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, 
zápor, krátké odpovědi Yes, I am. No, I am not.

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 

Používá v jednoduchých větách pomocná slovesa "can, 
want, have got" i v záporném tvaru a otázkách

Nácvik použití pomocných sloves
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a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy

Píše slova a krátké věty podle předlohy, používá vazbu 
THERE IS/ THERE ARE

Nácvik psané podoby jazyka, pouze s vizuální oporou - 
vyplňování pracovních listů

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

Ptá se na věci, osoby, používá v jednoduchých otázkách 
pomocné “do” - např. Do you like….? a to i v záporu

Tázací výrazy "Who, What, How", pořadí slov v otázce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

   

Anglický jazyk 4. ročník

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

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

Reaguje na jednoduché školní příkazy, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Na otázky 
odpovídá a sám je i klade. Poznává základní školní 
pomůcky, zeptá se na ně a sám také odpoví.

Pokyny, příkazy,pojmenování věcí (školní potřeby).

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu

Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat.
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu.
Odpovídá na otázky z tohoto poslechu. Zkouší si dělat 

Přítomný čas prostý.

Přítomný čas průběhový.

Vazba like + ing.

Sloveso can.
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu

poznámky k poslechu.
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Rozšiřuje si slovní zásobu v jednotlivých tématech, i 
podle vlastního zájmu.
Hledají slovíčka nejen ve slovníku, ale i v překladači na 
internetu.
Čte krátké texty, poslouchá krátké ukázky a zjišťuje z 
nich základní informace.
Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Jednoduchým způsobem hovoří o sobě, své rodině, o 
škole a o dalších osvojovaných tématech.

Sloveso to be.

Čas (celá hodina).

Abeceda – hláskování.

Neurčitý člen a/an.

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

Počítá od 1 do 20, rozlišuje číslovky 0 - 100, sdělí své 
telefonní číslo a zeptá se na totéž jiných.

Čísla,dotazy na věk, telefonní číslo, adresa atd.

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

Klade otázky dle pravidel slovosledu, používá kladnou a 
zápornou odpověď.

Přivlastňovací zájmena a zájmena osobní.

Tázací věty, kladné a záporné odpovědi

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

Vytvoří množné číslo podstatných jmen. Rozumí použití 
předložek místa in, on, at. Čte přiměřený text obsahující 
známou slovní zásobu.

Množné číslo, popis situace, zjišťování informací, 
určení místa.
Předložky in, on, at.

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

Vyplňuje pracovní listy, kde používá jednoduché věty a 
slovní spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z 
oblasti svých zájmů a každodenního života.

Pracovní listy - nacvičuje písemnou podobu jazyka, 
uvědomuje si rozdílnost psané a mluvené podoby 
slova.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Anglický jazyk 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

Žák aplikuje přítomný čas prostý ve větách.
Žák časuje slovesa v přítomném čase prostém.
Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná slovesa v 
přítomném čase prostém ve větách, ve spojení s 
aktuální tematickou oblastí.

Sport, rodina - slovní zásoba
Čtení knihy odpovídající schopnostem žáků.
Časování nových sloves: to be (být), to have (got) 
(mít), to like (mít rád), to go (jít), to eat (jíst).
Poslech

Konverzace:
Mluvní a písemné procvičování probraných sloves v 
přítomném čase prostém, ve spojení s aktuální 
tematickou oblastí.

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

Žák rozlišuje použití přítomného času prostého a 
průběhového.
Žák časuje slovesa v přítomném čase prostém a 
průběhovém.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá slovesa v přítomném 

Volný čas, zvířata - slovní zásoba
Praktické využití přítomného času prostého a 
průběhového.
Časování nových sloves: to sleep (spát), to talk (mluvit, 
povídat), to write (psát), to listen (poslouchat), to 
watch (dívat se).
Opakování časování dříve naučených sloves.
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CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

čase prostém a průběhovém ve větách, ve spojení s 
aktuální tematickou oblastí. Konverzace:

Mluvní procvičování probraných sloves v přítomném 
čase prostém a průběhovém, ve spojení s aktuální 
tematickou oblastí.

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

Žák používá minulý čas prostý společně s přítomným 
časem prostým a průběhovým.
Žák časuje slovesa v minulém čase prostém a v 
přítomném čase prostém a průběhovém.
Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná slovesa v 
minulém čase prostém, v přítomném čase prostém a 
průběhovém ve větách, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí.

Domov, město, škola - slovní zásoba
Čtení knihy odpovídající schopnostem žáků.
Časování nových sloves: to buy (koupit), to need 
(potřebovat), to play (hrát), to visit (navštívit), to 
understand (rozumět).
Opakování časování dříve naučených sloves.
Praktické využití minulého času prostého.
Poslech

Konverzace:
Mluvní procvičování probraných sloves v minulém 
čase prostém, v přítomném čase prostém a 
průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

Žák rozliší situace, kdy použít přítomný čas prostý a 
průběhový.
Žák identifikuje situace, kdy použít minulý čas prostý.
Žák napíše krátký text o sobě a svých zájmech s 
použitím jednoduchých vět.
Žák vyplní jednoduchý formulář s osobními údaji.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná slovesa v 
minulém čase prostém, v přítomném čase prostém a v 
přítomném čase průběhovém ve větách.

Prázdniny, cizí kultury - slovní zásoba
Časování nových sloves: to live (žít), to do (dělat), to 
make’ (udělat, vyrobit), to read (číst), to know (vědět, 
znát).
Opakování časování dříve naučených sloves.
Opakování slovní zásoby.

Konverzace:
Mluvní procvičování probraných sloves v minulém 
čase prostém, v přítomném čase prostém a 
průběhovém, ve spojení s aktuální tématickou oblastí.
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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-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

Konverzace:
Žáci jsou schopni správně vyslovovat a používat 
probraná slovesa v minulém čase prostém, v přítomném 
čase prostém a průběhovém ve větách, ve spojení s 
aktuální tematickou oblastí.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

   

Anglický jazyk 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 

Žák rozlišuje situace, kdy použít přítomný čas prostý a 
průběhový nebo minulý čas prostý.
Žák správně časuje slovesa v přítomných časech a v 
minulém čase prostém.
Žák používá číslovky a zájmena.

Prázdniny- slovní zásoba
Časování sloves v přítomných časech a v minulém čase 
prostém: to study (studovat), to work (pracovat), to 
laugh (smát se), to try (zkusit), to love (milovat).
Opakování časování dříve naučených sloves v 
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osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá slovesa v minulém čase 
prostém, v přítomném čase prostém a průběhovém ve 
větách, ve spojení s aktuální tematickou oblastí.
Žák odpovídajícím způsobem používá číslovky a 
zájmena.

přítomném čase prostém a průběhovém a v minulém 
čase prostém.
Číslovky a zájmena.

Konverzace:
Mluvní procvičování dříve probraných sloves v 
minulém čase prostém, v přítomném čase prostém a 
průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Žák identifikuje rozdíl mezi významem a použitím 
minulého času prostého a minulého času průběhového.
Žák správně časuje slovesa v přítomném čase prostém a 
průběhovém, v minulém čase prostém a v minulém čase 
průběhovém.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná slovesa v 
přítomném a minulém čase prostém a průběhovém ve 
větách.

Sport, rodina - slovní zásoba
Časování sloves v přítomném čase prostém a 
průběhovém a v minulém čase prostém a 
průběhovém: to enjoy (užívat si), to joke (žertovat}, to 
learn (naučit se), to think (myslet), to help (pomoci).
Opakování časování dříve naučených sloves v 
přítomném čase prostém a průběhovém a v minulém 
čase prostém a průběhovém.
Čtení knihy odpovídající schopnostem žáků.

Konverzace:
Mluvní procvičování probraných sloves v přítomném a 
minulém čase prostém a průběhovém, ve spojení s 
aktuální tematickou oblastí.

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

Žák používá budoucí čas prostý a vysvětlí jeho význam.
Žák identifikuje rozdíl mezi významem a použitím 
minulého času prostého a průběhového, přítomného 
času prostého a průběhového a budoucího času 
prostého.
Žák rozlišuje případy, kdy použít člen určitý a neurčitý.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná slovesa v 
budoucím čase prostém, přítomném a minulém čase 
prostém a průběhovém ve větách.
Žák aktivně používá určitý a neurčitý člen v konverzaci.

Volný čas, zvířata - slovní zásoba
Časování sloves v přítomném čase prostém a 
průběhovém, v minulém čase prostém a průběhovém 
a v budoucím čase prostém:
to hate (nesnášet), to want (chtít), to come (přijít), to 
find (najít), to look (dívat se).
Opakování časování dříve naučených sloves v 
přítomném čase prostém a průběhovém, v minulém 
čase prostém a průběhovém a v budoucím čase 
prostém.
Užití určitých a neurčitých členů v psaném i mluveném 
projevu.
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Konverzace:
Mluvní procvičování probraných sloves v budoucím 
čase prostém, v přítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Žák identifikuje rozdíl mezi použitím budoucího času 
prostého a průběhového.
Žák správně časuje slovesa v přítomném čase prostém a 
průběhovém, v minulém čase prostém, v minulém čase 
průběhovém a v budoucím čase prostém a 
průběhovém.
Žák používá časové a místní předložky.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá dříve naučená slovesa v 
budoucím, přítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém ve větách.

Domov, škola - slovní zásoba
Časování sloves v přítomném čase prostém a 
průběhovém, v minulém čase prostém a průběhovém 
a v budoucím čase prostém a průběhovém: to give 
(dát), to bring (přinést), to ask (zeptat se), to leave 
(odejít), to mean (znamenat, myslet).
Časové a místní předložky.

Konverzace:
Mluvní procvičování probraných sloves v budoucím, 
přítomném a minulém čase prostém a průběhovém, 
ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Žák používá příslovce ve větě.
Žák rozpozná rozdíl mezi přídavným jménem a 
příslovcem.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá příslovce a probraná 
slovesa v budoucím, přítomném a minulém čase 
prostém a průběhovém ve větách.

Tělo, oblečení, roční období - slovní zásoba
Hlasité čtení knihy odpovídající schopnostem žáků.
Nová příslovce:
how (jak) - příslovce končící na ‘’-ly’’, např. slowly 
(pomalu), quickly (rychle), strangely (podivně);
where (kde) - např. downstairs (dole), everywhere 
(všude), somewhere (někde), there (tam), inside 
(uvnitř);
when (kdy) - např. now (teď), later (později), early 
(brzo), tomorrow (zítra), yesterday (včera), never 
(nikdy).
Přídavná jména x příslovce
Poslech

Konverzace:
Mluvní procvičování příslovcí, přídavných jmen a 
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probraných sloves v budoucím, přítomném a minulém 
čase prostém a průběhovém, ve spojení s aktuální 
tematickou oblastí.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Anglický jazyk 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Žák používá probíraná příslovce.
Žák správně používá a časuje slovesa v budoucím, 
přítomném a minulém čase prostém a průběhovém.
Žák správně používá frekvenční příslovce.
Žák identifikuje nejdůležitější informace ze zvukové 
nahrávky.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná příslovce a 

Pocity - slovní zásoba
Opakování časů přítomných minulých a budoucích- 
aplikace příslovcí do vět.
Čtení knihy odpovídající schopnostem žáků.
Časování sloves v přítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém: to forget (zapomenout), to use 
(používat), to begin (začít), to start (začít), to end 
(skončit).
Frekvenční příslovce - always, often, never, 
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slovesa v budoucím, přítomném a minulém čase 
prostém a průběhovém ve větách, ve spojení s aktuální 
tematickou oblastí .

sometimes, rarely, etc.
Poslech

Konverzace:
Mluvní procvičování probraných příslovcí a sloves v 
budoucím, přítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Žák používá předpřítomný čas prostý a průběhový.
Žák správně používá a časuje slovesa v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém.
Žák identifikuje rozdíl mezi počitatelnými a 
nepočitatelnými podstatnými jmény.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná příslovce a 
slovesa v budoucím, přítomném, předpřítomném a 
minulém čase prostém a průběhovém.

Média, jídlo - slovní zásoba
Čtení knihy odpovídající schopnostem žáků.
Časování sloves v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase prostém a průběhovém: to 
borrow (půjčit si), to lend (půjčit), to discuss 
(diskutovat), to agree (souhlasit), to disagree 
(nesouhlasit).
Počitatelná x nepočitatelná podstatná jména - vazba 
How much / How many.

Konverzace:
Mluvní procvičování probraných příslovcí a sloves v 
budoucím, přítomném, předpřítomném a minulém 
čase prostém a průběhovém ve spojení s aktuální 
tematickou oblastí.

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

Žák používá tvar would (podmíněné „by“).
Žák časuje slovesa v budoucím, přítomném, 
předpřítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém.
Žák aktivně používá stupňování podstatných jmen.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a užívá slovo would, probraná 
příslovce a slovesa v budoucím, přítomném, 
předpřítomném a minulém čase prostém a průběhovém 
ve větách, ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

ICT, historie - slovní zásoba
Podmiňovací způsob (would).
Čtení knihy odpovídající schopnostem žáků.
Časování sloves v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase prostém a průběhovém: to 
promise (slíbit), to believe (věřit), to happen (stát se), 
to pay (zaplatit), to die (zemřít).
Opakování časování dříve probraných sloves v 
přítomném, minulém, budoucím a předpřítomném 
čase prostém a průběhovém.
Stupňování podstatných jmen.
Poslech
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Konverzace:
Mluvní procvičování slova would, společně s 
probranými příslovci a slovesy v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí.

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

Žák porozumí pokynům, otázkám a promluvám učitele 
nebo zprostředkovanému zvukovému záznamu, který 
vychází především ze známé slovní zásoby a a probrané 
gramatiky.

Zaměstnání, životní události - slovní zásoba
Poslech autentických nahrávek.
Zopakování učiva ze 7. třídy s důrazem na časování 
sloves.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

   

Anglický jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Žák správně užívá a časuje slovesa v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém.
Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná příslovce, 
slovo would a slovesa v budoucím, přítomném, 
předpřítomném a minulém čase prostém a průběhovém 
ve větách ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

Moje země, popis cesty - slovní zásoba
Časování sloves v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase prostém a průběhovém: to 
spend (strávit, utratit), to show (ukázat), to celebrate 
(slavit), to arrive (přijet, dorazit), to dance (tancovat).
Poslech

Konverzace:
Mluvní procvičování slova would společně s 
probranými příslovcí a slovesy v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí.

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

Žák sestaví písemné sdělení, ve kterém popíše děje 
minulé, přítomné i budoucí.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná příslovce, 
slovo would a slovesa v budoucím, přítomném, 
předpřítomném a minulém čase prostém a průběhovém 
ve větách ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

Vztahy, návrhy a nabídky - slovní zásoba
Časování sloves v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase prostém a průběhovém: to fight 
(bojovat, hádat se), to forgive (odpustit), to apologise 
(omluvit se), to make up (usmířit se), to break up 
(rozejít se).
Psaní vlastního textu.
Fráze

Konverzace:
Mluvní procvičování slova would, společně s 
probranými příslovcí a slovesy v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí (vztahy).

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

Žák aktivně používá trpný rod sloves.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná příslovce, 

Aktuality, filmy - slovní zásoba
Časování sloves v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase prostém a průběhovém: to 
expect (očekávat), to wonder (přemítat), to fancy (mít 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

67

Anglický jazyk 8. ročník

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

slovo would a slovesa v budoucím, přítomném, 
předpřítomném a minulém čase prostém a průběhovém 
ve větách ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

chuť, líbit se), to call (volat), to realise (uvědomit si).
Poslech
Trpný rod sloves

Konverzace:
Mluvní procvičování slova slova would, společně s 
probranými příslovcí a slovesy v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí.

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných 
témat.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná příslovce, 
slovo would a slovesa v budoucím, přítomném, 
předpřítomném a minulém čase prostém a průběhovém 
ve větách ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

Ambice, sny a plány - slovní zásoba
Časování sloves v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase prostém a průběhovém: to travel 
(cestovat), to fly (létat), to ride (jezdit), to delay 
(zpozdit), to share (sdílet).
Poslech autentických nahrávek.

Konverzace:
Mluvní procvičování slova would, společně s 
probranými příslovcí a slovesy v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí (ambice, sny, plány).

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

Žák se dotazuje na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Žák identifikuje nejdůležitější informace z poslechového 
textu.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná příslovce, 
slovo would a slovesa v budoucím, přítomném, 
předpřítomném a minulém čase prostém a průběhovém 
ve větách ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

Příroda, cestování - slovní zásoba
Dialog na dané téma
Poslech

Konverzace:
Mluvní procvičování slova would společně s 
probranými příslovcí a slovesy v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

   

Anglický jazyk 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Žák časuje slovesa v budoucím, přítomném, 
předpřítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém.
Žák vyhledá potřebné informace v poslechových 
textech.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probrané příslovce, 
slovo would a slovesa v budoucím, přítomném, 
předpřítomném a minulém čase prostém a průběhovém 
ve větách ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

Zločin, popis obrázku- slovní zásoba
Časování sloves v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase prostém a průběhovém: to fail 
(selhat), to succeed (uspět), to with (přát si), to look 
forward (těšit se), to look after (opatrovat).
Poslech
Opakování a upevnění učiva z minulých let.

Konverzace:
Mluvní procvičování slova would, společně s 
probranými příslovcí a slovesy v budoucím, 
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přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí.

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Žák správně používá a časuje slovesa v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém.
Žák aktivně používá vazbu „used to“ (býval).

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probrané příslovce, 
slovo would, vazbu used to a slovesa v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém ve větách, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí.

Životní prostředí, vyjádření (ne)souhlasu- slovní 
zásoba
Časování sloves v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase prostém a průběhovém: to deal 
with (vyřešit, vypořádat se), to get rid of (zbavit se), to 
trust (věřit), to persuade (přesvědčit), to exercise 
(cvičit).
Vazba used to.

Konverzace:
Mluvní procvičování slova would, vazby used to 
společně s probranými příslovcí a slovesy v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí.

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Žák správně používá a časuje slovesa v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém.
Žák identifikuje rozdíly mezi různými kulturami anglicky 
mluvících zemí.
Žák rozumí informacím v poslechových textech.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná příslovce, 
slovo would, vazbu used to a slovesa v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém ve větách, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí.

Budoucí studium- slovní zásoba
Časování sloves v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase prostém a průběhovém: to cheat 
(podvádět), to give up (vzdát se), to guess (hádat), to 
repeat (opakovat), to score (skórovat).
Společné a/nebo samostatné čtení anglických textu 
a/nebo sledování anglických videí.
Americká x britská kultura
Poslech

Konverzace:
Mluvní procvičování slova would, used to společně s 
probranými příslovcí a slovesy v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí.
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

Žák správně používá a časuje slovesa v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém a 
průběhovém.
Žák napíše jednoduchý vlastní text.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná příslovce, 
slovo would a slovesa v budoucím, přítomném, 
předpřítomném a minulém čase prostém a průběhovém 
ve větách ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

Morálnost- slovní zásoba
Časování sloves v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase prostém a průběhovém: to 
improve (zlepšit), to worsen (zhoršit), to annoy 
(otravovat), to scare (vydesit), to choose (vybrat).

Konverzace:
Mluvní procvičování slova would, společně s 
probranými příslovcí a slovesy v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí (morálnost).

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

Žák vyhledá základní frázová slovesa a aktivně je 
používá.
Žák popíše hlavní myšlenku a vyhledá požadované 
informace v delším textu.

Konverzace:
Žák správně vyslovuje a používá probraná příslovce, 
slovo would a slovesa v budoucím, přítomném, 
předpřítomném a minulém čase prostém a průběhovém 
ve větách ve spojení s aktuální tematickou oblastí.

Mimořádné události- slovní zásoba
Frázová slovesa
Idiomy
Poslech
Celkové zopakování a upevnění učiva druhého stupně 
základní školy.

Konverzace:
Mluvní procvičování slova would, společně s 
probranými příslovcí a slovesy v budoucím, 
přítomném, předpřítomném a minulém čase prostém 
a průběhovém, ve spojení s aktuální tematickou 
oblastí.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

    

5.3 Cvičení z českého jazyka a matematiky 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Povinný

   

Název předmětu Cvičení z českého jazyka a matematiky
Oblast

Charakteristika předmětu Předmět cvičení z českého jazyka a matematiky rozšiřuje a doplňuje výuku předmětů český jazyk a 
Matematika. Zařazením tohoto předmětu se snažíme reagovat na zavedení jednotné přijímací zkoušky na 
střední školy. 

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

Předmět je vyučován 1 hodinu každý týden v 9. třídě a pravidelně se v něm střídají témata z matematiky a 
českého jazyka. Učivo, témata a výstupy se shodují s předměty Český jazyk a Matematika

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
• Matematika a její aplikace

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Cvičení z českého jazyka a matematiky nemá formu samostatného předmětu. Jedná se o rozšiřující hodinu 
pro výuku předmětů Český jazyk a Matematika.

Způsob hodnocení žáků Hodnocení z tohoto předmětu bude zahrnuto v klasifikaci předmětů Český jazyk a Matematika
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5.4 Další cizí jazyk 
5.4.1 Německý jazyk 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
   Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Výstupní úroveň jazyka je dána úrovní A1 podle Společného evropského jazykového referenčního  rámce 

pro jazyky, který byl vytvořen a schválen Radou Evropy. Je to elementární znalost němčiny, kdy uživatel 
rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím a umí je používat. Dokáže se domluvit, 
pokud druhá osoba mluví pomalu a srozumitelně a je schopna mu pomoci.

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

V případě výběru bude německý jazyk vyučován v 7.-9. ročníku s předpokládanou dotací 2 hodiny týdně. 

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k písemné komunikaci ( dopis, životopis, poděkování, chatuje, píše e-mail apod.), k 
efektivnímu získávání poznatků z různých zdrojů.
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k tomu, aby se orientovali v jazyce tak, aby byli schopni porozumět větám a často 
používaným výrazům ve stěžejních tematických oblastech jako rodina, zájmy, volný čas, doprava, kultura, 
svátky apod., aktivně využívali znalostí při jednoduchých modelových situacích a při popisu jevů a věcí, 
vedoucích k jednoduché výměně informací. Nebát se využívat i nedokonale zvládnutého jazyka.
Kompetence sociální a personální:
Umožníme žákům vybrat si svou roli v týmu, obhájit své názory, prezentovat svou práci před kolektivem, a 
tím uplatnit a prohlubovat své vědomosti a dovednosti v cizím jazyce.

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

Kompetence občanské:
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Název předmětu Německý jazyk
Seznamujeme žáky s tradicemi jiných národů, se společnými prvky v dějinách českého národa a německy 
mluvících zemí. Na příkladech z německy mluvících zemí vedeme žáky k tomu, aby se snažili vcítit do 
problémů minorit ve světě i u nás. 
Kompetence pracovní:
Vytváříme ve třídě pracovní týmy, ve kterých si žáci plánují a rozdělují práci, obhajují svá stanoviska atd. 
Předkládáme žákům různé zdroje informací, vyžadujeme vedení slovníčku.
Kompetence k řešení problémů:
Předkládáme žákům jednoduché texty, které mohou číst a hledat v nich základní informace (noviny, jízdní 
řády, reklamy, jídelní lístky). Vytváříme s žáky projekty na dané téma.

   

Německý jazyk 7. ročník

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

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

Vyslovuje a čte nahlas a foneticky správně jednoduché 
texty složené ze známé slovní zásoby

Pravidla výslovnosti a pravopisu: slovní přízvuk, 
technika čtení, pravopis a výslovnost odlišných hlásek 
a dvojhlásek
Slovní zásoba a fráze k tematickým okruhům: Meine 
Familie, Ich heiβe, Ich wohne, Meine Freunde, Die 
Schule, Das Hobby, Der Computer

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

Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním 
frázím a jednoduchým větám, ovládá slovní zásobu k 
základním tématům

Reálie: Deutschland, Osterreich, Schweiz, Tschechien
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně 
reaguje: pozdraví a rozloučí se, představí sebe a jiné 
osoby, odpoví na otázku o čase, přikáže někomu něco, 
reaguje na jednoduché školní příkazy

Pokyny a instrukce: pozdravy, představování, otázky o 
čase, rozkazy

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

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku, 

Porozumění textu a jednoduchá reprodukce Reálie: 
německy mluvící země



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

74

Německý jazyk 7. ročník

témat seznamuje se s německy mluvícími evropskými zeměmi, 
jejich tradicemi (odlišnosti)

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník Slovní zásoba a fráze: synonyma, antonyma, 
internacionalismy

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace: 
jednoduše popíše věci, osoby a zvířata, popíše své 
činnosti během týdne, vypráví krátký příběh podle 
obrázků v přítomném čase, obměňuje písemně krátké 
texty

Poslechová cvičení, vyprávění v přítomném čase

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za 
správného použití základních gramatických struktur a 
vět: píše jednoduchý e-mail o sobě, chatuje se známou 
osobou,

Písemná sdělení a různé formy předávání informací, 
kontakty s německy mluvícím prostředím - 
dopisováním, přes internet, na poště

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá

Zapojí se do jednoduché pečlivě připravované 
konverzace dalších osob prostřednictvím běžných 
výrazů, poskytne požadované informace.

Jednoduchý dialog jako forma sdělení základních 
informací - představování, program dne, cestování, 
nákupy, bydlení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Německý jazyk 8. ročník

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

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

Vyslovuje plynně a foneticky správně jednoduché texty 
složené ze známé slovní zásoby

Výslovnost a pravopis

Slovní zásoba a fráze k tematickým okruhům: Wo und 
Wann? Die wohnung, Die Ferien, Bei uns, Meine Stadt, 
Mein Tag

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

Rozumí známým každodenním výrazům a frázím: ovládá 
základní matematické úkony v němčině, rozumí 
otázkám na orientaci ve městě, o čase, ovládá slovní 
zásobu k tematickým okruhům, zná německy evropské 
státy a hlavní města, zná rozdíly v tradicích

Reálie: evropské státy, EU

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

Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně 
reaguje: osvojuje si zdvořilostní fráze, reaguje při 
telefonickém rozhovoru, rozvíjí jazykovou dovednost 
reagovat na otázky o čase, cestě, cenách, dopravě

Pokyny a instrukce

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, vyhledá 
potřebnou informaci a odpovědˇna otázku

Porozumění textu a jednoduchá reprodukce

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

Vyhledává bez problémů potřebné výrazy v abecedním 
slovníku učebnice a v dvojjazyčném slovníku: ovládá 
základní gramatické kategorie u podstatných jmen i 
sloves

Slovní zásoba

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

Sdělí ústně i písemně základní údaje o své rodině, o 
sobě a běžných každodenních situacích, vyjádří 
vlastnictví, vypráví o průběhu dne, svých koníčcích i 
schopnostech, popíše své představy, vyjádří přání, 
napíše jednoduchý pozdrav z dovolené

Popis místa, osoby; přání, vlastnictví

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za 
správného použití gramatických struktur a vět: e-mailuje 
o sobě, svých zájmech, chatuje se známou osobou po 
předchozí přípravě, jednoduše popíše místo kde bydlí, 
určí směr cesty podle plánu, koupí lístek na vlak, 

Písemná sdělení, předávání informací
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Německý jazyk 8. ročník

vstupenku, napíše pozdrav z dovolené, zeptá se na cestu 
a odpoví na stejnou otázku

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

Zapojí se do pečlivě připravené jednoduché konverzace 
dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne 
požadované informace, odpovídá na jednoduché 
otázky, vyjadřuje libost a nelibost, vyjádří souhlas a 
odmítnutí

Konverzace na daná témata

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

   

Německý jazyk 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

Vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby: 
rapuje - opakuje slova v rytmu, vyslovuje foneticky 
správně většinu německých hlásek, známých slov, 
zvládá intonaci německé věty v krátkém, předem 
připravovaném dialogu, čte foneticky správně krátké 
texty, upevňuje znalost rozdílů české a německé 

Výslovnost a pravopis
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Německý jazyk 9. ročník

výslovnosti a pravopisu, píše známý text podle diktátu
Slovní zásoba k tematům: Meine Woche, Wie komme 
ich? Was tut dir weh?
In der Stadt, Das Wetter, Wieder Ferien

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

Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním 
frázím a jednoduchým větám, prohlubuje znalost slovní 
zásoby z předchozích témat, ovládá slovní zásobu k 
novým tématům, počítá a ovládá matematické úkony v 
němčině do 100 000

Reálie: zvyky a tradice v německy mluvících zemích

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

Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně 
reaguje: ovládá základní zdvořilostní fráze

Porozumění jednoduchým frázím a dialogům

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

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

Porozumění a reprodukce textu

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

Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník: 
abecední slovník učebnice používá jako prvotní zdroj 
informací, ověřuje si slovíčka ve slovníku, doplňuje 
gramatické charakteristiky, vyhledává slova příbuzná, 
složená a odvozená, slovní spojení ovládá všechny 
potřebné gramatické ukazatele při práci se slovníkem, 
samostatně vyhledává nová slova

Slovní zásoba

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

Sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své 
rodině a běžných každodenních situacích: vyplní 
základní údaje do formulářů, popíše svůj školní rozvrh 
hodin a činnosti, které ve škole vykonává, popíše části 
těla, vypráví krátké příběhy z minulosti - elementární 
situace, popíše jednotlivé části oděvu, moderní 
styly,trendy, vyjádří co se líbí-nelíbí, baví-nebaví

Poslechová cvičení a vyprávění

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

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace. 
popíše zvyky a obyčeje u nás a v německy mluvících 
zemích, čte bez problémů jednoduchý text a 
reprodukuje ho svými slovy, vytváří dialogy k textu ve 
dvojicích, stručně informuje o určité události

Čtení a reprodukce, monologická cvičení: popis, 
vyprávění, zpráva

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za Jednoduchá sdělení: popis, charakteristika, vzkaz, 
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samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

správného použití základních gramatických struktur a 
vět, jednoduchým způsobem popíše událost, vypráví o 
průběhu v minulém čase, sdělí, ze které země kdo 
pochází, charakterizuje místo, kde žije (velkoměsto - 
venkov)

osobní dopis

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob prostřednictvím běžných 
výrazů: poskytne požadované informace, domluví si 
schůzku, odpovídá na doplňující otázky, připraví a 
realizuje interwiew se známou osobou, reaguje na 
situace v obchodě, na poště, na nádraží, ve vlaku

Konverzace na dané tema: interwiew, připravený 
dialog

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

   

5.4.2 Ruský jazyk 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
   Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Ruský jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Předmět Ruský jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru - další cizí jazyk rámcového 
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Název předmětu Ruský jazyk
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ruský jazyk je vyučován tak, aby logicky navazoval na 
výuku anglického a českého jazyka. Cílem je poskytnout žákům nástroj ústní i základní písemné komunikace 
při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Proto klademe důraz převážně na rozvoj komunikačních 
dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Žáci se také učí a fixují 
výslovnost, gramatiku a slovní zásobu pomocí básniček, písniček a her na základě dosažené úrovně.
V Ruském jazyce se předpokládá dosažení úrovně A1.

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

Vyučovací předmět Ruský jazyk je realizován v 7., 8. a 9. ročníku a to vždy s dvouhodinovou týdenní dotací. 
ročníku najednou a žáci jsou rozděleni . Předmět další cizí jazyk je vyučován v klasických třídách i v 
počítačové učebně s možnosti využití dataprojektoru a audiovizuální techniky.
Kompetence k učení:
- podporujeme rozvoj tvořivého myšlení žáků
- vedeme žáky k práci s informačními zdroji, k samostatné práci s dvojjazyčnými i výkladovými slovníky
- vytváříme žákům dostatek komunikačních příležitostí pro používání ruského jazyka
Kompetence k řešení problémů:
- vedeme žáky k porovnávání stavby českého a ruského jazyka, vyhledáváme shody a odlišnosti obou 
slovanských jazyků
- při výuce využíváme výpočetní techniku, začleňujeme práci ve skupinách
- předkládáme žákům konkrétní situace, k jejichž zvládnutí potřebují ruský jazyk
Kompetence komunikativní:
- nabízíme žákům dostatek možností k porozumění rusky vedenému rozhovoru a psaným jednoduchým 
textům
- učíme žáky využívat informační prostředky ke komunikaci se světem
- dbáme na dobrou úroveň vyjadřování, současně však vedeme žáky, aby se nebáli používat i nedokonale 
zvládnutý cizí jazyk
Kompetence sociální a personální:
- navozujeme dostatek situací, které povedou k uvědomění si společných rysů lidí z různého jazykového 
prostředí
- vytváříme situace, ve kterých si žáci uvědomují potřebu vzájemného respektu a pomoci mezi lidmi z 
různého kulturního prostředí
- vedeme žáky k respektování názorů učitele a usilujeme o vzájemnou toleranci a spolupráci žáků

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

Kompetence občanské:
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Název předmětu Ruský jazyk
- vedeme žáky, aby pochopili důležitost tolerance a solidarity v lidských vztazích a snažili se vcítit do 
problémů minorit ve světě i u nás
- seznamujeme žáky s reáliemi rusky mluvících zemí
Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k uvědomělému a správnému používání studijních materiálů a jazykových příruček pro 
samostatné studium
- vedeme žáky ke spolupráci, zařazujeme výuku ve skupinách
- vedeme žáky k zodpovědnému a svědomitému přístupu k učení

   

Ruský jazyk 7. ročník

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

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

Seznamuje se se zvukovou podobou ruského 
jazyka,vnímá fonetická pravidla a správnou intonaci

Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov

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

Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním 
frázím a větám

Základy výslovnosti, ruská abeceda, jednoduché texty 
- učebnice, básničky a písničky

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

Pochopí a porozumí informaci obsažené v poslechu Poslech zaměřený na detailní porozumění

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

Interpretuje obsah poslechu Poslech zaměřený na detailní porozumění



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

81

Ruský jazyk 7. ročník

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Zapojí se se do jednoduché pečlivě připravené 
konverzace prostřednictvím běžných výrazů

Jednoduchý dialog jako forma sdělení základních 
informací – představování, program dne, nákupy, 
cestování, bydlení

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

Požádá o základní informace z běžného života a sám je v 
jednoduchých větách poskytuje – odpovídá na 
jednoduché otázky

Tematické okruhy – rodina, volný čas, lidské tělo, 
zdraví, dopravní prostředky, počasí

Téma: kde?, kdy?, jak?
Otázka v ruštině – správná intonace

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

Adekvátně reaguje ve formálních a neformálních 
situacích

Odlišnosti při používání záporu od češtiny
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

Pochopí význam autentických nápisů a orientačních 
pokynů a porozumí jejich obsahu

Práce s krátkými texty typu pohlednice, formulář, 
email, zpráva, neformální dopis

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

Využívá kontext a znalosti klíčových slov k odhadu 
významu neznámých slov

Slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem

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

Chápe obsah čteného textu nebo konverzace, soustředí 
se na nejdůležitější informace

Čtení pro obecné porozumění, čtení pro detailní 
porozumění

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

Reprodukuje ústně i písemně obsah jednoduchého 
textu, promluvy, jednoduché konverzace

Čtení pro obecné porozumění, čtení pro detailní 
porozumění

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Na základě výchozího textu napíše několik vět o sobě Pohlednice, formulář, email, zpráva, dopis
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

Vytvoří krátký text na téma související s životem v 
rodině, škole a probíranými tematickými okruhy

Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění)

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

Napíše text ve formě odpovědi na zadaný úkol či otázku Krátké texty zaměřené na věcný obsah a formu užití 
jazyka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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Ruský jazyk 8. ročník

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

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

Rozvíjí úroveň správné ruské výslovnosti a intonace, 
usiluje o plynulé čtení s porozuměním

Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov

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

Rozumí známým každodenním výrazům a frázím – 
otázky na orientace ve městě, v čase, ruské reálie, 
ovládá slovní zásobu k tematům

Poslech zaměřený na obecné porozumění

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

Pochopí informaci obsažené v poslechu, interpretuje 
obsah poslechu

Poslech zaměřený na detailní porozumění

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

Rozvíjí jazykovou dovednost reagovat na otázky o čase, 
cestě, cenách, dopravě

Poslech zaměřený na detailní porozumění

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Žádá vhodnou formou o informace z každodenního 
života

Konverzace, diskuse

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

V jednoduché konverzaci žádá o běžné informace a sám 
je poskytuje

Tematické okruhy – domov, škola, zvířata, příroda, 
reálie zemí příslušných jazykových oblastí

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

Adekvátně reaguje ve formálních a neformálních 
situacích

Správné použití přítomného a minulého času při 
vyprávění na zadané téma, tvorba otázek v přítomném 
a minulém čase

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

Pochopí význam autentických nápisů a orientačních 
pokynů a porozumí jejich obsahu

Práce s krátkými texty typu zpráva, dotazník, referát, 
ilustrovaný příběh

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

Využívá kontext a znalosti klíčových slov k odhadu 
významu neznámých slov

Slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích probíraných 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

83

Ruský jazyk 8. ročník

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

Shrne v přiměřeném rozsahu čtený text nebo obsah 
konverzace

Čtení pro obecné porozumění, čtení pro detailní 
porozumění

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Na základě výchozího textu napíše několik vět o sobě Zpráva, dotazník, referát, příběh
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

Vytvoří krátký text na téma související s životem v 
rodině, škole a probíranými tematickými okruhy

Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění)

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

Písemně reaguje na krátké sdělení obsahující otázky za 
správného použití gramatických struktur a vět

Krátké texty zaměřené na věcný obsah a formu užití 
jazyka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

   

Ruský jazyk 9. ročník

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

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

Zdokonaluje úroveň své četby, čte plynule s 
porozuměním

Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov

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

Dbá na správnou výslovnost a intonaci Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
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Ruský jazyk 9. ročník

výslovností a reaguje na ně zvukovou a grafickou podobou slov
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

Vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky Poslech zaměřený na obecné porozumění

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

Pochopí a porozumí informaci obsažené v poslechu Poslech zaměřený na detailní porozumění

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Vhodnou formou zjišťuje informace týkající se 
každodenního života,navazuje jednoduchou konverzaci

Konverzace, diskuse

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

Prohlubuje znalost slovní zásoby předchozích témat a 
osvojuje si slovní zásobu k novým tématům

Tematické okruhy – Povolání, jídlo, oblékání, nákupy, 
obec, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, u 
lékaře, dny v týdnu, hodiny)

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

Adekvátně reaguje ve formálních a neformálních 
situacích

Správné používání slovesa 1. a 2. časování v rámci 
konverzace na zadané téma

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

Vyslovuje foneticky správně, zvládá intonaci ruské věty, 
upevňuje znalost rozdílů české a ruské výslovnosti a 
intonace

Správné používání slovesa 1. a 2. časování v rámci 
konverzace na zadané téma

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

Pochopí význam autentických nápisů a orientačních 
pokynů a porozumí jejich obsahu

Práce s krátkými texty typu formální dopis, detailní 
popis události, poděkování, prosba

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

Využívá kontext a znalosti klíčových slov k odhadu 
významu neznámých slov

Slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem

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

Interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text nebo 
obsah konverzace, vytváří dialogy k textu, stručně 
informuje o události, zaujímá stanovisko

Čtení pro obecné porozumění, čtení pro detailní 
porozumění

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Na základě výchozího textu napíše několik vět o sobě Formální dopis, detailní popis události, poděkování, 
prosba

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

Vytvoří krátký text na téma související s životem v 
rodině, škole a probíranými tematickými okruhy

Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění)
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Ruský jazyk 9. ročník

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

Písemně reaguje na krátké sdělení obsahující otázky Krátké texty zaměřené na věcný obsah a formu užití 
jazyka – interview, připravený dialog

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

    

5.5 Matematika 

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

Celkem

4 5 5 5 5 4 4 5 5 42
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vzdělávání v matematice je zaměřeno na užití matematiky v reálných situacích (praktické činnosti z 

běžného života – nakupování, odhady, měření, náčrtky, rysy...). Posiluje u žáka schopnost logicky myslet, 
hledat nejvhodnější metody a postupy při řešení úlohy. Důležitou součástí matematického vzdělání je 
osvojení rýsovacích technik, které vedou žáka k pečlivosti a přesnosti. Neopomenutelnou složkou je také 
osvojení práce s počítačem tak, aby nabytých znalostí dokázali žáci využít ve svém každodenním životě. 

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

Týdenní časová dotace je v 1. ročníku 4 hodiny, ve 2. – 5. ročníku 5 hodin. V 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, 
v 8. a 9.ročníku 5 hodin týdně. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Z důvodu zajištění návaznosti 
mezi 1. a 2. stupněm základní školy je na začátek 6. ročníku zařazen tematický celek „Shrnutí a opakování 
učiva 1. – 5. ročníku“. 
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Název předmětu Matematika
Integrace předmětů • Matematika a její aplikace

Kompetence k učení:
Učíme žáky získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním, rozpoznávat 
určité typy změn a závislostí, zkoumat tvary a prostor řešením polohových a metrických úloh, vycházejících 
z běžných životních situací. Vedeme žáky k porovnávání výsledků a  jejich kontrole, učí se posuzovat vlastní 
pokrok.
Kompetence k řešení problémů:
Žáci samostatně řeší úlohy  vyžadující matematické postupy, řeší problémové úlohy a situace ze života, učí 
se pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační 
úlohy. Ověřují správnost řešení problému, zjišťují, že úloha může mít více, nebo žádné řešení. Nabádáme 
žáky k řešení matematických soutěží (Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda). 
Pracujeme s chybou a vedeme žáka k věcné argumentaci svých myšlenek (netradiční úlohy, matematické 
hry, magické čtverce…) 
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k osvojení pojmů, algoritmů, terminologie, symboliky a způsobů jejich užití, žáci tlumočí 
kvantitativní a logické vztahy každodenního života do jazyka matematiky. Klademe důraz na správnost 
formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací jak v písemném, tak v mluveném projevu, 
klademe důraz na respekt k práci druhého.  Při skupinové práci žáci pozorně naslouchají, argumentují, 
obhajují svůj postup.  Pomáháme žákům formulovat otázky, objasňovat nejasnosti.
Kompetence sociální a personální:
Organizujeme práci žáků ve skupinách,  klademe důraz na respekt k práci druhého.  Při řešení úloh 
rozvíjíme důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti žáků.

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

Kompetence pracovní:
Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a 
dovednosti při profesní orientaci.  Udržujeme v hodinách matematiky pracovní atmosféru, netolerujeme 
pasivitu žáků. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel a k používání pečlivě připravených 
pomůcek.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

V 9. ročníku je k časové dotaci, zejména v souvislosti s jednotnou přijímací zkouškou na střední školy, 
zařazen předmět Cvičení z Českého jazyka a Matematiky v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.
V 5. – 9. ročníku se předměty mohou vyučovat ve skupinách, které jsou vytvořeny z žáků všech tříd ročníku, 
zejména podle zájmu, preferencí, studijních předpokladů a potřeb žáků.
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Matematika 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, 
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s 
daným počtem prvků.

Manipulace s předměty,počítání prvků

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

Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti.

Čtení a zápis čísel,vztahy větší, menší, rovno a 
znaménka > ,<, =

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

Užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose. Orientace na číselné ose, pojmy: před, za, hned před, 
hned za, mezi

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

Provádí zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly. Seznámí se se sčítáním a odčítáním v 
oboru 0-20 s přechodem přes základ 10.

Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu přes 10.
Sčítání a odčítání v oboru 0-20 s přechodem přes 
základ 10.

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

Řeší úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace.

Slovní úlohy ze života dětí s užitím osvojených 
početních operací

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

Popisuje jednoduché závislosti z praktického života. Seznámení se symboly, matematickými značkami a 
zápisy orientace a čtení matematických zápisů

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

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa;nachází v realitě 
jejich reprezentaci.

Vyhledávání určitých tvarů v okolí, třídění předmětů 
podle tvaru, rovinné útvary: trojúhelník, čtverec, 
obdélník a kruh

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

Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině.

Modelování geometrických útvarů podle zadání

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

Posloupnosti čísel. Číselná řada 0-20.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Matematika 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

Užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose. Číselná řada do 100.
Orientace na číselné ose.

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

Provádí zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly.

Sčítání a odčítání v oboru 0-20 s přechodem přes 10.
Sčítání a odčítání v oboru 0-100 s přechodem přes 10.
Násobení a dělení v oboru malé násobilky (násobilka 
1-5).
Počítání se závorkami.
Zaokrouhlování na desítky.

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

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace.

Slovní úlohy ze života dětí- nákupy, slevy, sázení, 
sklízení, dělení se,...
Písemné sčítání a odčítání.

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

Orientuje se v čase. Určování času na analogových i digitálních hodinách – 
hodiny, minuty, vteřiny.

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

Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.
Řeší slovní úlohy s užitím vztahu o n-více/méně, n krát 
více/méně.

Matematika kolem nás- nákupy, cestování, 
geometrické tvary.
Vztah o n více/méně, n krát více/méně.

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

Doplňuje jednoduché tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel.

Pohyb ve čtvercové síti,na číselné ose.
Číselná řada do 100.
Násobkové řady.

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

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa. Nachází jejich 
reprezentanty v reálném světě.

Rovinné útvary- čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.
Tělesa - krychle, kvádr, koule.

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

Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky.

Bod, úsečka – měření v cm.
Porovnávání délek úseček.

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

Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině.

Modelování geometrických útvarů podle zadání.
Osová souměrnost.
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M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

Řeší reálné situace pomocí přirozených čísel, počítá 
prvky v daném souboru do 100 a zároveň tvoří soubory 
s daným počtem prvků.

Třídění, řazení čísel. Násobení a dělení přirozených 
čísel v oboru malé násobilky (1,2,3,4,5)

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

Porovnává čísla do 100 a vztahy zapisuje pomocí 
symbolů.

Čtení a zápis čísel, vztahy větší, menší, rovno a 
znaménka > ,<, =

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

Rozkládá čísla na desítky a jednotky . Rozklad čísel na desítky a jednotky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Matematika 3. ročník

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

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

Čte a píše trojciferná čísla.
Počítá po jednotkách, desítkách, stovkách.
Řeší úlohy na porovnávání čísel.

čtení a psaní jednotlivých čísel 100 - 1 000
porovnávání čísel v daném oboru a využívání 
matematických znaků a symbolů

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

Znázorňuje trojciferná čísla na číselné ose.
Učí se rozkládat trojciferná čísla v desítkové soustavě.
Porovnává čísla pomocí číselné osy.

číselné řady do tisíce
rozklad čísel v desítkové soustavě
číselná osa, znázorňování čísel

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

Užívá spoje všech násobilek.
Používá výrazy dělenec, dělitel, podíl, činitel, součin.
Zaokrouhluje čísla na desítky a stovky.
Sčítá a odčítá do 1000 s přechodem násobků 10,100.
Písemně sčítá a odčítá trojciferná čísla.

zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 zpaměti i 
písemně
násobení a dělení v oboru násobilky do 100
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Používá výrazy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, 
rozdíl.
Dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor 
násobilek a určí neúplný podíl a zbytek.
Násobí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor 
násobilek.

sčítání a odčítání trojciferných čísel do 1000 zpaměti i 
písemně
násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným 
mimo obor násobilek
dělení se zbytkem
nejblíže menší násobek

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

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace.
Prakticky vyjadřuje části celku.

řešení slovních úloh ze života dětí s užitím osvojených 
početních operací
řešení slovních úloh se dvěma početními výkony

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

Zná jednotky času: hodina, minuta, sekunda.
Provádí jednoduché převody jednotek času.
Odhaduje čas.

orientace v čase
měření času
provádění jednoduchých převodů času

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

Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.
Orientuje se v jednotkách délky, hmotnosti a objemu.

seznámení s jednotkami délky, hmotnosti a objemu
měření délky, hmotnosti i objemu prakticky
převody jednotek délky, hmotnosti

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

Užívá tabulkové zápisy v praxi.
Provádí odhad výsledku.

pohyb ve čtvercové síti, práce s údaji (jízdní řád, ceník)
sestavení a doplnění tabulky
vztahy nkrát více, nkrát méně, o několik více, o několik 
méně

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

Popíše jednoduchá tělesa.
Rýsuje přímky, polopřímky, úsečky.
Označuje bod, krajní body úsečky, průsečík.

tělesa - krychle, kvádr, koule
přímka, polopřímka, bod, úsečka
vzájemná poloha dvou přímek
rovinné útvary - trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh. 
kružnice
rýsování rovinných útvarů

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

Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky.
Vypočítá obvod rovinného obrazce sečtením jeho stran.

použití jednotek délky
sčítání úseček
obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku - sečtení délek 
stran

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

Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině.
Vymodeluje stavbu tvaru kvádru a krychle.

rýsování rovinných útvarů podle zadání
prostorové útvary - kvádr, krychle, válec, kužel, jehlan, 
koule

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Matematika 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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.

Principy asociativnosti a komutativnosti

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

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel.

Sčítání a odčítání čísel do 100000, velká 
násobilka,písemné násobení dvojciferným a 
trojciferným číslem, dělení jednociferným číslem, 
dělení se zbytkem v oboru přirozených čísel

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

Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel.

Zaokrouhlování na 1000, 100, 10,kontroly výpočtů

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

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru přirozených čísel.

Slovní úlohy s jednou a se dvěma početními 
operacemi

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Vyhledává, sbírá a třídí data. Práce s daty
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy. Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché 
konstrukce.

Práce s geometrickými útvary

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku Sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody, obvod 
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lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran, určí 
obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní 
jednotky obsahu

mnohoúhelníku, obrazce

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice Sestrojí rovnoběžky a kolmice. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru

Osová souměrnost

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky.

Slovní úlohy s netradičními postupy

M-5-1-05 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

Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku, porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel,

Zlomky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Matematika 5. ročník

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

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

Využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení.

Principy asociativnosti a komutativnosti
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M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel.

Sčítání a odčítání čísel do milionu, písemné násobení 
jednociferným až čtyřciferným číslem, dělení 
dvojciferným číslem

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

Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel.

Zaokrouhlování na 1 000 000, 100 000, 10000, 
kontroly výpočtů

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

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru přirozených čísel.

Slovní úlohy s jednou a se dvěma početními 
operacemi

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Vyhledává, sbírá a třídí data. Práce s daty
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku

Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku.

Zápis zlomků

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

Vypočítá zlomek z daného čísla Počítání zlomků

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

Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

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

Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí číslo na číselné 
ose

Zlomky se jmenovatelem 10,100,1 000, přepis na 
desetinná čísla

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

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy. Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

Užívá jednoduché konstrukce. Rýsování rovnostranného a rovnoramenného 
trojúhelníku

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

Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu.

Obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, jednotky 
obsahu

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky.

Slovní úlohy s netradičními postupy

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

Porozumí zápisu celého záporného čísla a toto číslo 
vyznačí na číselné ose

Úvod do záporných čísel
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ose
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Matematika 6. ročník

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

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

Počítá s přirozenými čísly přirozená čísla - zápis v desítkové soustavě

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

Zobrazí číslo na číselné ose zobrazení na číselné ose

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

Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací.

porovnávání, zaokrouhlování přirozených čísel

početní výkony s přirozenými číslyM-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje početní operace v 
oboru přirozených čísel. slovní úlohy

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

Vyjadřuje část celku pomocí zlomků a desetinných čísel. zlomky a desetinná čísla

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 

Používá s porozuměním geometrické pojmy (bod, 
úsečka, přímka, polopřímka, rovina, čtverec, obdélník, 

rozeznávání rovinných obrazců - čtverec, obdélník, 
trojúhelník, čtyřúhelník, kruh
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a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

rozeznávání prostorových obrazců - krychle, kvádr, síť 
krychle a kvádru

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

kruh, trojúhelník, koule, krychle, válec, hranol) a 
rozlišuje rovinné útvary a trojrozměrná tělesa (např. 
čtverec - krychle, kruh - koule).

slovní úlohy na obsahy obrazců a povrchy těles
jednotky délky a jejich převody, obvod obrazceM-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 

vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

Ovládá základní převody jednotek a užívá vhodné 
jednotky. jednotky obsahu, výpočet obsahu obrazce pomocí 

čtvercové sítě, obsah čtverce a obdélníku

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary Uplatňuje základní dovednosti rýsování. konstrukce úsečky, rovnoběžky, kolmice, kružnice, 
kruhu, obdélníku, čtverce a pravoúhlého trojúhelníku
porovnávání desetinných číselM-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Užívá desetinná čísla ke kvantitativnímu vyjádření celek 
- část. početní operace s desetinnými čísly

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

Porovnává desetinná čísla.
kartézská soustava

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

Zaokrouhluje desetinná čísla. porovnávání desetinných čísel

rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavěM-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

Počítá s desetinnými čísly.
převádění jednotek délky, obsahu, hmotnosti

násobek, dělitelM-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

Pracuje s pojmy násobek, dělitel, prvočíslo a číslo 
složené, sudé a liché číslo, společný dělitel a násobek, 
soudělnost.

prvočíslo a číslo složené

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

Rozhoduje o číslech na základě znaků dělitelnosti znaky dělitelnosti

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

Určí společný násobek a dělitel skupiny čísel. společný násobek a dělitel

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Charakterizuje vzájemnou polohu tří bodů v rovině a 
dvou přímek v rovině.

vzájemná poloha bodů a přímek v rovině
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M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Rozumí pojmům totožnost, kolmost a rovnoběžnost 
dvou přímek.

vzájemná poloha bodů a přímek v rovině

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

Užívá polohových vlastností rovinných útvarů při řešení 
úloh.

vzájemná poloha bodů a přímek v rovině

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

Chápe pojem úhel dvou přímek, velikost úhlu, umí určit 
velikost úhlu ve stupních měřením a výpočtem.

úhel

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Rozlišuje úhel pravý, přímý, tupý, ostrý. druhy úhlů
úhelM-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Sčítá a odčítá úhly graficky i výpočtem.
druhy úhlů
vnitřní úhly trojúhelníku
trojúhelníková nerovnost
rovnoramenný trojúhelník

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary Načrtne a sestrojí trojúhelník.

rovnostranný trojúhelník
konstrukce úsečky, rovnoběžky, kolmice, kružnice, 
kruhu, obdélníku, čtverce a pravoúhlého trojúhelníku
druhy úhlů

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

Využívá matematickou symboliku.

trojúhelníková nerovnost
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

Umí sestrojit osu úsečky a úhlu a zná jejich vlastnosti osa úsečky a úhlu

povrch kvádru a krychle
síť krychle a kvádru
objem krychle a kvádru

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

Rozlišuje pojem rovina a prostor a vztahy mezi nimi.

stěnová a tělesová úhlopříčka
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

povrch kvádru a krychle

jednotky obsahu
jednotky objemu

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

Odhaduje a vypočítá povrch a objem těles.

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

povrch kvádru a krychle

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles síť krychle a kvádru
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině.

objem krychle a kvádru

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Matematika 7. ročník

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

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

Chápe zlomek jako část celku a umí ho zobrazit. zlomek

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

zlomek

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

Volí nejvhodnější zápis racionálních čísel.

desetinné číslo

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

Znázorní racionální číslo na číselné ose. porovnávání zlomků

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního Rozšiřuje a krátí zlomky. úpravy zlomků
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vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Používá pojmy nepravý zlomek a smíšené číslo, společný 
jmenovatel, rovnost zlomků.

úpravy zlomků

úpravy zlomků
smíšené číslo

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

Porovnává zlomky.

porovnávání zlomků
převrácené číslo
smíšené číslo
operace se zlomky

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

Počítá se zlomky.

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

Chápe pojem procento, chápe souvislost mezi 
procentem a desetinným zlomkem.

pojem procento

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

Rozlišuje kladné a záporné hodnoty čísel, čísla opačná. kladná a záporná čísla

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

Řeší jednoduché problémy pomocí celých čísel.
operace s celými čísly, číselná osa

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

Rozumí pojmu absolutní hodnota čísla a umí ji určit. absolutní hodnota

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

Počítá s celými čísly. operace s celými čísly, číselná osa

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

Rozumí pojmu racionální číslo. operace s racionálními čísly

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 

Zapíše zlomek desetinným nebo periodickým číslem. operace s racionálními čísly
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poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

Provádí početní operace v oboru racionálních čísel. operace s racionálními čísly

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

Porovnává racionální čísla. číselná osa

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

Rozumí dělení celku na části v určitém poměru, chápe 
poměr, měřítko zmenšení/zvětšení.

poměr

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

Pracuje s měřítky map a plánů. poměr

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

Užívá poměr ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek - 
část.

poměr

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

Chápe postupný a převrácený poměr. postupný a převrácený poměr

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

Řeší situace vyjádřené poměrem. poměr

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

Chápe úměru a rovnost, vypočítá neznámý člen úměry. úměra

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat

Chápe trojčlenku a používá ji při řešení úloh z 
praktického života

trojčlenka

úměraM-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

Používá pravoúhlou soustavu souřadnic, sestrojuje grafy 
přímé a nepřímé úměrnosti. trojčlenka

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Rozlišuje základní geometrické útvary a jejich vlastnosti, 
určuje vrcholy, strany, úhly.

rovinné útvary

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary věty o shodnosti trojúhelníků a jejich užití
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

Používá věty o shodnosti trojúhelníků při řešení úloh
konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu

opakování osové a středové souměrnostiM-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

Vlastnosti úhlopříček, výšek, těžnic a těžiště užívá je při 
řešení úloh. konstrukce os vnitřních úhlů
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kružnice vepsaná trojúhelníku
konstrukce os stran trojúhelníku
kružnice opsaná trojúhelníku
výšky trojúhelníku a jejich průsečíky
těžnice trojúhelníku, těžiště, jeho vlastnosti
střední příčky trojúhelníku
věty o shodnosti trojúhelníků a jejich užití
konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu
opakování osové a středové souměrnosti
konstrukce os vnitřních úhlů
kružnice vepsaná trojúhelníku
konstrukce os stran trojúhelníku
kružnice opsaná trojúhelníku
výšky trojúhelníku a jejich průsečíky
těžnice trojúhelníku, těžiště, jeho vlastnosti

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

Užívá při argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti.

střední příčky trojúhelníku
n-úhelníky (pravidelné, nepravidelné), čtverec, 
obdélník trojúhelník, rovnoběžník (kosočtverec, 
kosodélník), lichoběžník
deltoid, nekonvexní mnohoúhelníky

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary Rýsuje n-úhelníky.

lichoběžník - vlastnosti, druhy, obvod a obsah
obvod a obsah rovnoběžníku
obsah trojúhelníku

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

Určuje obvody a obsahy n-úhelníků.

lichoběžník - vlastnosti, druhy, obvod a obsah
krychle, kvádr, hranolM-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 

útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
Rozlišuje pojem rovina a prostor a vztahy mezi nimi.

objem, povrch, síť hranolu
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Vypočítá povrch tělesa. objem, povrch, síť hranolu
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles Načrtne a sestrojí sítě základních těles. objem, povrch, síť hranolu

shodnostM-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

Rozpozná osově a středově souměrné útvary.
osová a středová souměrnost
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M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

Umí zobrazit v osové a středové souměrnosti přímku, 
bod, trojúhelník, kružnici.

osová a středová souměrnost

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

Chápe vyjadřování části celku různými způsoby 
(procentem, desetinným číslem, zlomkem), vypočítá 50 
%, 25 %, 20 %, 10 %, 5 % bez přechodu přes 1 %.

procento, promile

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

Vypočítá 1 % jako setinu celku. procento, promile

procentová část
počet procent

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

Vypočítá procentovou část, je-li dán základ a počet 
procent.

základ
procentová část
počet procent

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

Vypočítá základ, je-li dán počet procent a procentová 
část.

základ
procentová část
počet procent

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

Vypočítá počet procent, je-li dán základ a procentová 
část.

základ
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Matematika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
procentová část
počet procent

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

Řeší aplikační úlohy na procenta.

základ
statistický soubor
statistická šetření

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data Provádí statistické šetření, vyhledává a třídí informace, 
vyhodnocuje a vyvozuje závěry.

jednotka, znak, četnost
aritmetický průměrM-9-2-02 porovnává soubory dat Umí určit aritmetický průměr (popř. medián, modus) a 

rozumí jejich významu. medián, modus
diagramyM-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data Vytváří a čte diagramy.
statistické diagramy

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

Chápe pojmy jednoduché a složené úrokování, úrok, 
daň a řeší úlohy s nimi.

jednoduché úrokování a složené úrokování

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

druhá a třetí mocnina

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

Určí druhou a třetí mocninu libovolného čísla.

druhá odmocnina

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

odmocniny

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

Rozumí pojmu druhá odmocnina a umí ji určit pomocí 
kalkulačky nebo tabulek.

druhá odmocnina

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Využívá jednotky obsahu. slovní úlohy
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Využívá jednotky objemu. slovní úlohy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

Chápe pojem mocnina s přirozeným exponentem. mocniny s přirozeným mocnitelem

operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a 
jejich vlastnosti

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

Sčítá, odčítá, násobí, dělí a umocňuje mocniny s 
přirozeným exponentem.

zápis čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti
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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

Umí pracovat s číselným výrazem. číselný výraz

hodnota číselného výrazuM-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

Sestaví jednoduchý výraz s proměnnou a určí hodnotu 
výrazu pro danou proměnnou. dosazování do výrazu

číselný výrazM-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

Rozumí pojmům člen, koeficient, stupeň mnohočlenu, 
hodnota mnohočlenu. proměnná - výrazy s proměnnou

dosazování do výrazuM-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných. zápis slovního textu pomocí výrazů

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

Sčítá, odčítá a násobí mnohočleny, dělí mnohočlen 
jednočlenem.

mnohočleny

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

Umí umocnit a rozložit dvojčleny (a + b)², (a - b)², a² - b². mnohočleny

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

Rozloží mnohočlen na součin vytýkáním a pomocí 
vzorce.

mnohočleny

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

Chápe vztah a zápis rovnosti, porušení rovnosti, 
vlastnosti rovnosti, chápe význam zkoušky.

rovnost, rovnice

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

Chápe pojem kořen rovnice. rovnost, rovnice

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí Využívá ekvivalentní úpravy při řešení rovnic. rovnost, rovnice
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rovnic a jejich soustav ekvivalentní úpravy
rovnost, rovniceM-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 

rovnic a jejich soustav
Vyjadřuje neznámou ze vzorce.

ekvivalentní úpravy
rovnost, rovniceM-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 

rovnic a jejich soustav
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnice.

ekvivalentní úpravy
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

Chápe vztahy mezi stranami v pravoúhlém trojúhelníku 
a používá je při řešení úloh.

Pythagorova věta

kruhM-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Chápe polohové vztahy přímka - kružnice, kružnice - 
kružnice. kružnice

kruhM-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

Vypočítá délku kružnice a obsah kruhu, zná číslo pí.
kružnice

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

Charakterizuje útvary pomocí množin dané vlastnosti. množiny bodů dané vlastnosti

množiny bodů dané vlastnosti
základní konstrukční úlohy

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

Využívá poznatky o Thaletově kružnici při konstrukčních 
úlohách.

rozbor, popis konstrukce, konstrukce, diskuse
kruh
kružnice
množiny bodů dané vlastnosti
pravidla přesného rýsování

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Zná pojmy soustředné kružnice a mezikruží a umí je 
narýsovat.

základní konstrukční úlohy
pravidla přesného rýsování
základní konstrukční úlohy

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

Využívá množiny bodů dané vlastnosti při řešení úloh.

rozbor, popis konstrukce, konstrukce, diskuse
kruhM-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Zná pojmy kruh, půlkruh, výseč, úseč, kružnice, 

poloměr, průměr, tečna, sečna. kružnice
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

Odliší válec od ostatních těles. válec

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Vypočítá objem a povrch válce, sestrojí síť válce. objem, povrch, síť válce
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M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Matematika 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

Řeší soustavy rovnic a chápe, že řešením je uspořádaná 
dvojice.

soustavy lineárních rovnic.

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

Ve vhodných případech užívá grafické řešení. soustavy lineárních rovnic.

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

Používá soustavy rovnic k řešení slovních úloh. soustavy lineárních rovnic.

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

Upravuje lomené výrazy, určuje podmínky, za kterých 
má výraz smysl.

lomené výrazy

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

Krátí, rozšiřuje a provádí početní operace s lomenými 
výrazy.

lomené výrazy
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M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

Převede rovnici s neznámou ve jmenovateli na rovnici 
lineární.

rovnice s neznámou ve jmenovateli

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

Používá rovnice k řešení slovních úloh. rovnice s neznámou ve jmenovateli

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

Používá soustavu souřadnic k řešení úloh. soustava souřadnic

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

Chápe funkce jako závislost proměnných. Rozumí vztahu 
proměnné a závisle proměnná.

funkce jako závislost

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

Rozpozná, zda je závislost mezi dvěma veličinami funkcí. funkce jako závislost

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

Určí definiční obor funkce. definiční obor a obor hodnot funkce

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

Pro daný prvek definičního oboru určí hodnotu funkce. definiční obor a obor hodnot funkce

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

Určuje vlastnosti funkce (rostoucí, klesající, konstantní). vlastnosti funkce

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem. vlastnosti funkce

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

Rozpozná a používá při řešení úloh přímou a nepřímou 
úměrnost.

přímá a nepřímá úměrnost

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

Sestrojí graf funkce zadané tabulkou. lineární funkce

jehlan
kužel

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles Rozeznává tělesa podle sítí a plášťů, sestrojuje sítě těles 
a pláště.

koule
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

Rozumí nárysu a půdorysu těles. zobrazovací metody
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M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

Znázorní tělesa ve volném rovnoběžném promítání. zobrazovací metody

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

Počítá povrchy a objemy těles. povrchy a objemy

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Vypočítá povrch a objem koule. objem a povrch koule
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

Rozlišuje shodné a podobné trojúhelníky, používá věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků.

podobnost trojúhelníků

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

goniometrické funkce

trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens a jejich 
vlastnosti

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

Rozumí využití podobnosti pravoúhlých trojúhelníků k 
zavedení funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens.

vztahy mezi goniometrickými funkcemi
goniometrické funkce
trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens a jejich 
vlastnosti

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

Využívá vlastnosti goniometrických funkcí pravoúhlého 
trojúhelníka při řešení úloh z praxe.

vztahy mezi goniometrickými funkcemi
podobnostM-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 

shodnosti a podobnosti trojúhelníků
Rozliší a sestrojí podobné trojúhelníky a jiné rovinné 
útvary. trojúhelníková podobnost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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5.6 Informatika 

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

Celkem

0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
  Povinný Povinný    

   

Název předmětu Informatika
Oblast Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Informatika se vyučuje v 5. a 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. – 9. ročníku formou 

volitelného předmětu také 1 hodinu týdně. Vyučuje se v odborné učebně, třída je zpravidla rozdělena na 
polovinu. Získané znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech při vyhledávání, 
zpracování a prezentování informací.

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

Používanými metodami a formami výuky jsou frontální, skupinové a projektové vyučování. Žáci se SPU mají 
větší časový prostor k práci a nadaní žáci realizují větší rozsah zadané práce v projektech.

Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie
Kompetence k řešení problémů:
Žáci se učí samostatně řešit problémy, své řešení obhájit, využívat získané poznatky k objevování různých 
variant řešení.
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky aktivně vyhledávat informace, prezentovat svou práci, předávat informace ostatním.

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

Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k orientaci v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, k 
rozvíjení podnikatelského myšlení.

   

Informatika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
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Informatika 5. ročník

• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady

Zvládá bezpečnostní a hygienické zásady při práci na 
počítači.

Základní popis počítače

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

Bez problémů pracuje s klávesnicí, orientuje se na ní. Orientace na klávesnici, důležité klávesy, klávesové 
zkratky

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

Bez problémů pracuje s myší. Práce s myší (klik, dvojklik, uchopení a tažení, pravé 
tlačítko, scroll)

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

Uspořádává si okna na pracovní ploše, ovládá základní 
nastavení v OS.

Práce s okny na ploše (otevírání, zavírání, 
maximalizace, minimalizace a zpět, změna velikosti, 
pohyb uvnitř okna, přepínání oken,...)

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím

Samostatně uspořádává data, dokáže mazat a 
obnovovat smazaná data.

Zásady práce se složkami a soubory

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

Využívá dalších funkcí operačního systému a jeho 
aplikací.

Malování, kalkulačka, hudební přehrávač, textový 
editor

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

Využívá web pro hledání informací, posuzuje 
věrohodnost jednotlivých zdrojů.

Internet, pohyb na webu Informace z webu, jejich 
vyhledávání a zpracování

Elektronická poštaICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

Komunikuje pomocí elektronické pošty, zadané úkoly 
odevzdává elektronickou formou. Odpovídání a přeposílání došlé zprávy, připojení 

přílohy ke zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Informatika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Textové editory, otevření souboru, uložení, uložení 
jako

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

Dokáže otevřít, vytvořit nebo změnit textový soubor.

Pravidla pro psaní textu
Změna parametrů písma, odstavce, vkládání znaků, 
které nejsou na klávesnici

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

Vlastnosti textu a odstavců dokáže vhodně změnit.

Pravidla pro psaní textu
Vkládání obrázků, nastavení jejich vlastnostíICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 

pravidla pro práci s textem a obrazem
Vkládá obrázek do textu a upravit jej podle potřeby.

Vkládání vlastních vytvořených obrázků
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

Vkládá do dokumentu hypertextové odkazy. Hypertextové odkazy

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

Exportuje dokument do vhodného formátu s ohledem 
na další využití.

Ukládání dokumentů do různých formátů

Internetové vyhledávačeICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

Využívá webové stránky k vyhledávání informací.
Webové prohlížeče

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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5.7 Finanční gramotnost a práce s počítačem 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
   Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Finanční gramotnost a práce s počítačem
Oblast

Charakteristika předmětu Předmět se skládá se ze dvou částí - Finanční gramotnost, která zahrnuje obsah vzdělávací oblasti Člověk a 
společnost a Práce s počítačem, která obsahuje obsah ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační 
technologie.
Cílem předmětu finanční gramotnost je naučit žáky orientovat se ve světě financí. Učivo je rozděleno do 
několika kapitol, které obsahují majetkové, ekonomické pojmy, různé druhy plateb, používání platebních 
karet atd.
Cílem předmětu Práce s počítačem je prohloubit a rozšířit doposud získané vědomosti a dovednosti v 
oblasti informačních a komunikačních technologiích. Hlavním cílem je získání kompetencí k samostatné 
práci s ICT a využít v největší možné míře potenciál, který nám tyto technologie nabízejí.

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

Předmět bude vyučován v 7.-9. ročníku základní školy s hodinovou dotací týdně. 

Integrace předmětů • Výchova k občanství
• Informační a komunikační technologie

Kompetence k učení:
Žáci hodnotí svůj postoj k financím, schopnost odepřít si některé výdaje, udržet vyrovnaný rozpočet. Učíme 
je operovat s obecně užívanými termíny, uvádět věci do souvislostí. Výsledky pozorování porovnávat a 
vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti. Na počítači se učí hledat informace, vyhodnocovat je.

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

Kompetence k řešení problémů:
Učíme žáky  budovat firmu, řešit problémy při zakládání, správě firmy, vytvářet podnikatelské záměry, 
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Název předmětu Finanční gramotnost a práce s počítačem
budovat tým. Pomocí anket zjišťují  skrytý nátlak v reklamě. Žáci jsou vedeni k použití matematických a 
logických postupů, ke zvolení správného rozhodnutí. Na počítači se žáci učí přijímat různé zdroje kriticky, 
nepřebírat bez uvážení jakékoliv informace.
Kompetence komunikativní:
Žáci se učí diskutovat o jednotlivých tématech, argumentovat, vyjadřovat své myšlenky a názory a 
konfrontovat je s ostatními. Na počítači se žáci seznamují s různými komunikačními možnostmi. Při 
internetové komunikaci jsou vedeni k obezřetnosti. Předkládáme jim různá úskalí internetové komunikace.
Kompetence sociální a personální:
Vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vedeme 
žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Jsou také vyzýváni ke spolupráci a diskuzi s rodiči.
Kompetence občanské:
Žáci jsou upozorňováni na odlišné ekonomické situace druhých lidí a jsou vedení k jejich respektování.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k chápání rozdílu mezi podnikáním a zaměstnáním. Některé činnosti přispívají k orientaci 
žáků v otázkách souvisejících s dalším profesním zaměřením.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Každá z částí (Finanční gramotnost a Práce s počítačem) je vyučována jedno pololetí.

   

Finanční gramotnost a práce s počítačem 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

Dokáže bez problémů pracovat s tabulkovým 
procesorem.

Tabulkové procesory – základní funkce a použití 
tabulkových procesorů
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Finanční gramotnost a práce s počítačem 7. ročník

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
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

Seznámení s pojmy sešit, list, řada, sloupec, buňka, 
označení sloupce, řady nebo jednotlivých buněk, jejich 
kopírování, přesun, vkládání řádků, sloupců, slučování, 
rozdělování buněk

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

Vytváření obsahu, jednoduché vzorce

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

Vytváří jednoduché tabulky.

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

Textové editory - rozšíření učiva z předchozích ročníků

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

Pravidla pro psaní textu

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

Pracuje s textovým dokumentem, dokáže vkládat 
záhlaví a zápatí.

Vytvoření tabulky, jejích vlastností, ubírání a přidávání 
řádků a sloupců

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

Vytváří tabulky, umí importovat data z tabulkového do 
textového editoru a naopak.

Pravidla pro psaní textu
Spolupráce textového a tabulkového editoruICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 

editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

Správně vybírá vhodný program podle zadaného úkolu.
Pravidla pro psaní textu

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

Dodržuje pravidla pro bezpečný pohyb na webu. Zabezpečení dat
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Finanční gramotnost a práce s počítačem 7. ročník

Sociální sítě
Vyhledávání informací na webových stránkách

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

Formulace dotazu
Bezpečnost a postupy při softwarových problémechICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

Zálohuje svoje data.
Zálohování dat

Zabezpečení datICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

Uplatňuje zásady pro ochranu soukromí.
Sociální sítě

Vzhled tabulky, její formát,
Formát buňky
Složitější vzorce

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

Bez problémů vytváří tabulky a k nim grafy, v tabulkách 
používá vzorce.

Graf – zdroj dat vytvoření, formát, následná úprava 
grafu, změna zdrojových dat

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

Formátuje pomocí tabulky dokument. Formátování dokumentu pomocí tabulek

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

Grafy upravuje i po vytvoření, vkládá grafy nebo tabulky 
do textového editoru.

Graf – zdroj dat vytvoření, formát, následná úprava 
grafu, změna zdrojových dat

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

Vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet internetové bankovnictví

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

Uvede příklady různých způsobů hotovostního placení devizy, valuty, směnárny, poplatky

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

Uvede příklady různých způsobů bezhotovostního 
placení

kreditní a debetní platební karta
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Finanční gramotnost a práce s počítačem 7. ročník

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

Posoudí výhody a rizika hotovostního a bezhotovostního 
placení v konkrétní situaci

internetové bankovnictví

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

Na příkladech objasní přednosti a rizika používání 
platebních karet

kreditní a debetní platební karta

kreditní a debetní platební kartaVO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít

Na příkladech objasní rozdíly mezi debetní a kreditní 
platební kartou druhy finančních institucí – banky a nebankovní 

instituce, pojišťovny, finanční poradci, půjčky

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít

Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům 
nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, 
uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je 
využít

druhy finančních institucí – banky a nebankovní 
instituce, pojišťovny, finanční poradci, půjčky

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

Rozlišuje formy vlastnictví Opakování ze 6. ročníku

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

Sestaví jednoduchý rozpočet Opakování ze 6. ročníku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

   

Finanční gramotnost a práce s počítačem 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Vytváření prezentace
Seznámení s účelem a funkcemi

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

Samostatně vytváří powerpointové prezentace.

Pravidla pro psaní textu
Vytváření prezentaceICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 

informace v textové, grafické a multimediální formě
Bez problémů v nich využívá data ze souborů Wordu a 
Excelu, formátuje je. Seznámení s účelem a funkcemi

HardwareICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

Rozlišuje pojmy hardware a software.
Software

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

Dokáže vysvětlit hlavní funkce jednotlivých částí 
počítače, a jak ovlivňují celý počítač.

Počítač - základní součásti – základní deska, procesor, 
operační paměť, pevný disk, mechaniky

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

Zná jednotky pro výkon procesorů a pro kapacitu 
paměti.

Používané jednotky a jejich násobky – podobnosti a 
rozdíly

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

Vysvětlí pojem periferie, vyjmenují nejběžnější zařízení a 
vysvětlí jejich funkci.

Karty, porty, zdroj, periferie

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony Rozumí pojmu počítačová síť. Počítačové sítě
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o duševním vlastnictví Bezpečnost počítačových sítí
Bezpečnost počítačových sítíICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 

o duševním vlastnictví
Objasní výhody i nevýhody počítačových sítí.

Antivirové programy
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

Na příkladu vysvětlí rozdíl mezi úrokem placeným a 
přijatým (8. ročník)

možnosti získávání a zhodnocení financí – aktivní 
příjmy

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

Na příkladech objasní možnosti úspor, investic či 
spotřeby při nakládání s volnými finančními prostředky

odložení příjmů stranou – vklady a spoření, investice a 
pasivní příjmy, státní dluhopisy

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

Porovná nabídku finančních produktů pro zhodnocení 
volných finančních prostředků

rovnováha nabídky a poptávky

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

Hledá možnosti, jak řešit deficit na straně příjmů a 
výdajů

možnosti získávání a zhodnocení financí – aktivní 
příjmy

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

Uvede možnosti půjčení chybějících finančních 
prostředků

možnosti získávání a zhodnocení financí – aktivní 
příjmy

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

Porovná nabídku finančních produktů pro půjčení 
chybějících finančních prostředků

možnosti získávání a zhodnocení financí – aktivní 
příjmy

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s 
volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

odložení příjmů stranou – vklady a spoření, investice a 
pasivní příjmy, státní dluhopisy

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny

rovnováha nabídky a poptávky

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 ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH

DPH – sazby

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, 

Popíše vliv inflace na hodnotu peněz inflace, zhodnocení peněz, úroky
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na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Finanční gramotnost a práce s počítačem 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Textové editory, tabulkové procesory, prezentační 
nástroje

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

Podle vhodnosti vybírá a vytváří textový dokument, 
tabulku nebo prezentaci.

Pravidla pro psaní textu
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

Vytváří grafické soubory Grafické editory

Autorský zákonICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

Fotografie umí upravovat, používat v dalších 
programech Ochrana práv k duševnímu vlastnictví

Tvorba webových stránek pomocí on-line editorů
Webhosting

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

Pomocí zvoleného nástroje vytvoří jednoduchou 
webovou stránku, kterou dokáže zveřejnit na webu a 
aktualizovat ji. Domény a webhostingové služby

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 

Sdílí dokumenty, spolupracuje v týmu při tvorbě 
dokumentů.

Cloudové služby, web 2.0
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aplikací
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

Práva spotřebitele – právo na reklamaciVO-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

Popíše postup při reklamaci výrobku nebo služby
Ochrana spotřebitele – Česká obchodní inspekce

Státní rozpočet – vyrovnaný, přebytkový, schodkovýVO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané

Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směruje své výdaje Sociální dávky – druhy, kritéria nároku

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané

Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané

Sociální dávky – druhy, kritéria nároku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

    

5.8 Prvouka 

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

Celkem

3 3 3 0 0 0 0 0 0 9
Povinný Povinný Povinný    

   

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je určen pro 1. stupeň základní 

školy.   Cílem předmětu Prvouka je pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných  vztahů 
a souvislostí. Utváří se prvotní ucelený obraz světa. Žák poznává sebe i nejbližší okolí, seznamuje se  
s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy, vnímá lidi a vztahy mezi nimi. 

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

Týdenní časová dotace je v 1., 2. i 3.ročníku tři hodiny týdně. Zahrnuje vzdělávací obory Člověk a jeho svět a 
Osobnostní výchova.  Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Vzhledem k rozmanitosti předmětu je 
učivo probíráno i formou projektového vyučování a terénní práce. Část výuky probíhá i na týdenních 
pobytech v přírodě.  Žáci se seznamují s informačními technologiemi v rámci výuky předmětu, kdykoliv je to 
vhodné. 
 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení:
Žáci  jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět, 
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poznávají podstatu zdraví i příčiny nemocí, upevňují si preventivní chování, orientují se ve světě informací, 
propojují historické, zeměpisné a kulturní informace. Učitel jim  pomáhá řešit a třídit informace podle 
zvolených nebo zadaných kritérií. 
Kompetence k řešení problémů:
Žáci se učí účelně rozhodovat a jednat v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a 
bezpečnosti druhých, poznávají a ovlivňují svou jedinečnost. Učitel pomáhá žákům, aby došli  
k samostatným objevům, řešením a závěrům. 
Kompetence komunikativní:
Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému 
vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, pojmenovávají pozorované 
skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech, přirozeně vyjadřují pozitivní city ve 
vztahu k sobě i okolnímu prostředí. 
Kompetence sociální a personální:
Žák se učí vytvářet ve třídě příjemnou atmosféru, navazovat a upevňovat vztahy. Žáci pracují ve skupině, 
efektivně spolupracují na řešení problémů, učí se respektovat názory druhých, přispívají k diskusi. Učitel učí 
žáky  věcně argumentovat, vede děti k oceňování vlastních názorů a přínosů. 
Kompetence občanské:
Žáci si budují ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům. Učitel motivuje žáky hledat možnosti 
aktivního uplatnění ochrany přírody, vede žáky k respektování pravidel. 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
Žáci si utváří pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti. 

   

Prvouka 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
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-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

Zná cestu do školy a zpět, název školy, jméno třídní 
učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i 
mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování, 
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních 
činností. Připravuje se pomůcky do školy, udržuje 
pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce, uspořádá si 
pracovní místo. Vypráví o svém domově a okolí.

Moje škola, moji spolužáci, kde bydlím.

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

Vypráví o svém domově, bydlišti a okolí - les, pole, 
potok apod., zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat, 
vysvětlí rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, 
popíše stavbu těla rostliny, popíše, jak se starat o 
domácího mazlíčka.

Zvířata a rostliny kolem nás.

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

Rozpozná a popíše riziková chování chodců a riziková 
místa v okolí školy, uvede základní pravidla pro chůzi na 
chodníku, zná pravidla pro bezpečné přecházení přes 
silnici.

Jsem chodec.

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

Pojmenuje příbuzenské vztahy v rodině (tatínek, 
maminka, dcera, syn, babička, dědeček, vnuk, vnučka, 
rodiče, vnoučata), vysvětlí význam rodiny. O své rodině 
vypráví různé příběhy.

Moje rodina.

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

Orientuje se v názvech obchodů, vyjmenuje několik věcí, 
které lze v různých obchodech koupit.

Nákupy.

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-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 

Vyjmenuje několik příkladů, jak technický pokrok 
ovlivnil život lidí, uvede způsob a zásady správného 
třídění odpadů, provádí experimenty na vlastnosti 
různých materiálů.

Z čeho jsou věci kolem nás.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

123

Prvouka 1. ročník

vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti
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

Uvede příklady činností typických pro jednotlivá roční 
období, vyjmenuje názvy ročních období, měsíců a dní v 
týdnu. Přiřadí k časovým údajům typické denní činnosti. 
Orientuje se v čase (rozezná na hodinách čtvrt, půl 
třičtvrtě, celá). Uspořádá události podle vztahu dříve - 
později. Přiřadí charakteristické události k jednotlivým 
obdobím v roce, charakterizuje některé lidové tradice 
(masopust, Velikonoce, Dušičky, Mikuláš, Vánoce).

Člověk a čas.

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

Vyjmenuje části lidského těla, uvede zásady dobré péče 
o zdraví zubů, vyjmenuje smysly. Rozlišuje čas k práci a 
odpočinku, udržuje základní hygienické návyky, zná 
zásady správného chování u lékaře. Vyjmenuje běžná 
onemocnění, ví, co dělat v případě úrazu.

Sledujeme lidské tělo.

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

U vybraných druhů popíše zvířata žijící v lese, popíše, 
čím se živí, kde přebývají a jaké zanechávají stopy.

V lese.

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
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-3-5-03 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 

Dokáže odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná, 
k různým situacím přiřadí možná nebezpečí, rozezná 
situace, v nichž je potřeba požádat o pomoc dospělého. 
Reaguje na pokyny učitelepři nácviku požárního 
poplachu.

Osobní bezpeční.
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operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

Oslovuje všechny spolužáky jménem, používá pozdrav 
ve všech jeho podobách (slovo, úsměv, pohled apod.).

Základní pravidla chování v kolektivu.

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

Snaží se získat své místo v kolektivu, určit ho, správně se 
zařadit. Naváže nové vztahy se staršími spolužáky, učí se 
s nimi jednta, vycházet, domlouvat.

Vzájemné vztahy v kolektivu, pravidla třídy, 
navazování jiných kontaktů ve škole.

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

Učí se spolupracovat ve skupině, podřídit se jí, ale i vést, 
určit, která role mu vyhovuje nejvíce.

Týmová práce, role a pravidla ve skupině.

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

Učí se pomáhat ostatním, říci si o pomoc a přijmout ji. 
Naopak se učí pomoc i odmítnout (pokud o ni nestojí). 
Vyjadřuje svůj nesouhlas přiměřenými prostředky, učí se 
říkaz NE.

Pomoc vyžádaná i nevyžádaná. Souhlas, nesouhlas, 
odpor.

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

Učí se vést dialog, pozorně naslouchat druhým lidem, 
řeč těla - poznávání základní nálady.

Řeč těla, slov, zvuku, pozorování, poslech.

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

Pozoruje odlišnosti lidí bez odsuzování, bere je jako 
přirozenou součást svého života.

Tolerance, odlišnosti a jejich výhody.
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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-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
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

Cvičí smyslové vnímání, zapamatování, pozornost, 
postřeh.

Dovednosti při učení.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Prvouka 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého Orientuje se v místě bydliště, v síti obchodů a služeb v Obec, místní krajina
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bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

nejbližším okolí.

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

Pozná významné památky a památky v okolí bydliště 
(Mohyla míru apod.).

Regionální památky, báje, mýty, pověsti

Rodina, chování lidí, soužití lidíČJS-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

Zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve 
společnosti, slušně požádá o pomoc a poděkuje, zná 
vztahy rodina – příbuzní (sestřenice, bratranec apod.).

Vzájemné vztahy v kolektivu, posilování vztahů, 
vzájemná tolerance

Rodina, chování lidí, soužití lidíČJS-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

Prosazuje svůj kolektiv, hájí jeho postoje, má tam pevné 
místo, je členem pevné skupiny v rámci kolektivu a bere 
za její práci na sebe zodpovědnost.

Vzájemné vztahy v kolektivu, posilování vztahů, 
vzájemná tolerance

Rodina, chování lidí, soužití lidíČJS-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

Hledá aktivně odlišnosti lidí ve svém okolí, zamýšlí se 
nad nimi, ale nehodnotí, hledá jejich výhody. Vzájemné vztahy v kolektivu, posilování vztahů, 

vzájemná tolerance

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností
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

Zná zaměstnání rodičů, vysvětlí, v čem spočívají některá 
povolání (lékař, učitel, řidič apod.), zná běžně užívané 
výrobky, ví, čemu slouží, pozná význam a potřebu 
nástrojů, přístrojů a zařízení v domácnosti (televize, 
vysavač, pračka apod.), váží si práce a jejích výsledků.

Vlastnictví, kultura, rodina

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

Rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost, orientuje 
se v čase - kalendářní rok, školní rok, týdny, dny, hodiny, 
minuty, denní režim dětí, práce a odpočinek.

Orientace v čase a časový řád

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

Organizuje svůj čas, plánuje učení zatím ve spolupráci se 
třídou, stanovuje si drobné cíle.

Sebekontrola, vlastní hodnocení, plánování

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné Pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v Voda, vzduch, půda, rostliny, houby, živočichové
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proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích jednotlivých ročních obdobích, rozlišuje a zná 
charakteristické znaky: les, park, louka, zahrada, pole, 
potok, řeka.

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

Rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté, pojmenuje běžně 
se vyskytující stromy, keře, byliny a zemědělské plodiny. 
Pojmenuje domácí čtyřnohá zvířata, zná některé 
živočichy chované pro radost a chápe potřebu 
pravidelné péče o ně (krmení, čistota apod.), zná 
vybraná volně žijící zvířata a ptáky.
Má povědomí o významu životního prostředí pro 
člověka.

Životní podmínky, rovnováha v přírodě, ohleduplné 
chování k přírodě a ochrana přírody

Lidské tělo, nemoc, úraz
Základy první pomoci

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle. Projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke svému zdraví.

Relaxační cvičení, postupy pro uvolnění

Lidské tělo, nemoc, úraz
Základy první pomoci

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

Ví jak se zachovat v případě úrazu.

Relaxační cvičení, postupy pro uvolnění

Lidské tělo, nemoc, úraz
Základy první pomoci

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

Učí se pozitivně změnit vlastní náladu, relaxovat.

Relaxační cvičení, postupy pro uvolnění

Osobní bezpečí, pravidla silničního provozuČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času. Zná a 
dodržuje základní pravidla pro chodce- správně přechází 
vozovku, zná vybrané dopravní značky, rozlišuje 
dopravní prostředky.

Dopravní výchova

Osobní bezpečí, pravidla silničního provozuČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

Pojmenuje základní části a vybavení jízdního kola a 
vybavení pro cyklisty. Předvídá, co může být v jeho okolí 
nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat.

Dopravní výchova
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Tolerance, diskriminace, zneužití, šikana, pomoc
Způsoby chování v různých situacích
Řeč těla, slov, zvuku, pozorování, poslech

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

Rozlišuje mezi žádostí o pomoc a nátlakem či 
zneužíváním snahy pomáhat.

Přivolání pomoci v případě ohrožení, čísla tísňového 
volání, správný způsob volání.
Tolerance, diskriminace, zneužití, šikana, pomoc
Způsoby chování v různých situacích
Řeč těla, slov, zvuku, pozorování, poslech

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

Rozlišuje způsoby chování s různými lidmi v různých 
situacích.

Přivolání pomoci v případě ohrožení, čísla tísňového 
volání, správný způsob volání.
Tolerance, diskriminace, zneužití, šikana, pomoc
Způsoby chování v různých situacích
Řeč těla, slov, zvuku, pozorování, poslech

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

Učí se řeč těla – odmítavý, vstřícný, přátelský, 
nepřátelský postoj.

Přivolání pomoci v případě ohrožení, čísla tísňového 
volání, správný způsob volání.
Tolerance, diskriminace, zneužití, šikana, pomoc
Způsoby chování v různých situacích
Řeč těla, slov, zvuku, pozorování, poslech

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

Ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek

Přivolání pomoci v případě ohrožení, čísla tísňového 
volání, správný způsob volání.

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

Nácvik požárního poplachu, seznámení s pojmem 
mimořádné událost, co k ní patří

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

   



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

129

Prvouka 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v 
místní krajině, zná základní údaje z historie a 
současnosti obce, zná některé lidové a místní zvyky a 
tradice.
Sestaví jednoduchý plán nejbližšího okolí školy. Vyznačí 
v plánu obce, města nebo části krajiny orientační body a 
významné linie. Určí světové strany v prostoru i na 
plánu. Vysvětlí rozdíly mezi plánem a mapou.

Domov, škola, obec, místní krajina,kultura, současnost 
a minulost v našem životě,báje, mýty, pověsti.
Plán, mapa. Nadmořská výška, vrstevnice. Druhy map.

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-5-02 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

Vnímá dopravní situaci v obci, správně jí vyhodnotí.
Dokáže řešit jednoduché dopravní situace z pozice 
chodce a cyklisty.
Popíše krajinu v nejbližším okolí obce. Uvede 
charakteristiky jednotlivých typů krajin. Přiřadí krajinu 
vlastního regionu k určitému typu. Popíše tvary 
zemského povrchu regionu. Práce s mapou – ukáže na 
mapě způsoby označení povrchových útvarů. Vysvětlí, 
jak krajina ovlivňuje život v regionu. Popíše, jak člověk 
působí na životní prostředí regionu.

Dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v 
dopravě.
Přecházení vozovky. Jízda na kole – odbočování, 
objíždění překážek, vjíždění na vozovku.
Tvary zemského povrchu regionu. Typy krajiny a jejich 
charakteristiky.

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

Uvádí veličiny, které je možné u vybraných předmětů 
měřit. Pojmenuje a používá jednoduchá měřidla. Uvede 
doklady přítomnosti vzduchu. Vyjmenuje nejdůležitější 
složky vzduchu. Vysvětlí, za jakých podmínek může 
vzniknout nebo se udržovat hoření.

Vlastnosti a změny látek, voda a vzduch, nerosty a 
horniny, půda.
Veličiny délka, objem a hmotnost. Jejich měření. 
Vzduch – hry a pokusy. Hoření, hašení ohně.
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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

Užívá vhodné pomůcky a změří délku, čas, hmotnost, 
objem, teplotu

Vážení a měření

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

Rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny Živá a neživá příroda, životní podmínky

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

Zná základní rozdělení živočichů – savci, ptáci, 
obojživelníci, ryby, hmyz, uvede hlavní rozlišovací znaky 
a popíše stavbu těla,ví, čím se liší rozmnožování 
jednotlivých skupin, rozlišuje domácí a hospodářská 
zvířata,zná vybraná zvířata volně žijící v určitých 
přírodních společenstvích (pole, louky, les apod.), 
vybrané živočichy zařadí do příslušného přírodního 
společenství

Živočichové, životní podmínky, rovnováha v přírodě, 
ohleduplné chování k přírodě , ochrana přírody.
Půda. Ekosystémy travních porostů, jejich rostliny a 
živočichové. Jak se rostliny živí a proč kvetou. Kulturní 
rostliny, hospodářský význam.

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

Pojmenuje části rostlin, popíše projevy života rostlin, 
zná vybrané druhy plodů a semen, zná význam semen, 
zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny (na 
zahrádkách, loukách, v lese), zná vybrané hospodářské a 
léčivé rostliny, pozná běžně se vyskytující jedlé a 
jedovaté houby a umí je pojmenovat. Popíše postup 
zemědělských prací při pěstování vybraných kulturních 
plodin.

Živočichové, životní podmínky, rovnováha v přírodě, 
ohleduplné chování k přírodě , ochrana přírody.
Půda. Ekosystémy travních porostů, jejich rostliny a 
živočichové. Jak se rostliny živí a proč kvetou. Kulturní 
rostliny, hospodářský význam.

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
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

Má povědomí o významu životního prostředí
uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě a silnici 
(chodec, cyklista).
Uvede příklady přátelského chování v daných situacích. 
Vysvětlí, co často bývá příčinou konfliktů mezi 
kamarády. Analyzuje běžný konflikt.

Ochrana životního prostředí.
Soužití lidí – mezilidské vztahy. Komunikace. Pravidla 
chování lidí. Pravidla ve státě – zákony. Česká 
republika jako parlamentní demokracie.

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 

Na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů.

Vlastnictví, rodinný rozpočet – příjmy a výdaje.
Zboží a služby. Prodej/koupě jako smluvní vztah. 
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soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

Analyzuje situaci nakupování jako proces uzavírání 
smluvního vztahu. Vysvětlí zájmy, práva a povinnosti 
obou smluvních stran. Popíše cestu vybraných druhů 
zboží od výrobce ke spotřebiteli.
Popíše funkci vybraných profesí při výrobě a distribuci 
zboží. Vysvětlí význam dělby práce a spolupráce.

Zákon nabídky a poptávky. Konkurence v tržní 
ekonomice.
Výrobci, obchodníci, pracovníci služeb.

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

Mimořádné události s ohledem na náš region, zabalení 
evakuačního zavazadla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

    

5.9 Přírodověda 

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

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět Přírodověda je vyučován pouze na  1. stupni  ve 4. - 5.ročníku. Žáci poznávají  Zemi jako 

planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i 
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Název předmětu Přírodověda
neživé přírody naší vlasti, na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí 
hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv 
lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak přispět k ochraně přírody. Poznávají sebe na základě 
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby.

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

Časová dotace je 2 hodiny týdně jak ve 4., tak v 5. ročníku. 
Předmět se realizuje formou  vyučovacích hodin ve kmenových třídách, zařazováním krátkodobých i 
dlouhodobých projektů, ve škole i v terénu ( pozorování v rámci terénních prací).

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
Nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení,  vedeme je  k aktivnímu vyhledávání a třídění 
informací, samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k vnímání problémových situací ve škole i mimo ni, učíme je rozpoznávat a chápat problémy . 
 Vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví a příčin vzniku nemocí a upevňování preventivního chování a 
ochraně zdraví
Kompetence komunikativní:
Rozvíjíme u žáků dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky, rozšiřovat slovní zásobu o 
osvojovaných tématech.  
Kompetence sociální a personální:
 Při práci ve dvojicích a menších skupinách při vyhledávání a zpracovávání informací přírodovědného 
charakteru se žáci učí rozdělit si úkoly a každý odvést svůj díl práce.  
Kompetence občanské:
Ukazujeme žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku. Vedeme je k 
chápání základních vztahů v různých ekosystémech. Snažíme se u nich vytvořit pocit zodpovědnosti za 
životní prostředí.

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

Kompetence pracovní:
Utváříme u žáků pracovní návyky v jednoduchých samostatných a skupinových činnostech.
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka
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

Chápe pojem živá a neživá příroda, poznává propojenost 
živé a neživé přírody, charakterizuje vliv člověka na 
přírodu.
Voda - zná všechny podoby vody, ví jak vodu dělíme a 
odkud se bere. Umí vysvětlit koloběh vody v přírodě.
Zná termíny počasí a podnebí.

Živá a neživá příroda - rovnováha v přírodě, podíl 
člověka na stavu přírody a krajiny.

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

Pojmenuje tělesa ve Sluneční soustavě. Vysvětlí střídání 
dne a noci a střídání ročních období v závislostech na 
pohybech Země.

Země ve vesmíru.

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

Charakterizuje jednotlivé ekosystémy naší 
přírody,pojmenuje běžně se vyskytující živočichy v 
jednotlivých společenstvech, popíše stavbu jejich těla, 
zná jejich způsob života. Pojmenuje běžně se vyskytující 
rostliny a houby v jednotlivých ekosystémech.
Dokáže vyjmenovat rozdíly mezi přírodou u nás a na 
ostatních kontinentech, co ji ovlivňuje.
Houby - popíše stavbu těla. Zná termín podhoubí. Umí 
rozlišit, jakou podobu mohou houby mít.

Rozmanitost přírody - rostliny, houby, živočichové 
(průběh a způsob života, výživa, stavba těla), životní 
podmínky.
Místo, kde žijeme - okolní krajina - rozšíření rostlinstva 
a živočichů, přírodní zajímavosti v okolí domu.

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

Vysvětlí význam CHKO a národních parků. Uvede 
příklady zásahů člověka do přírody vedoucí k ohrožení 
přírody.
Chová se podle zásad ochrany přírody a životního 
prostředí.

Ochrana přírody.
Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody.
Pomoc živočichům v zimním období.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

   

Přírodověda 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

Zná důležité nerosty a horniny, vysvětlí proces 
zvětrávání hornin, zná využití některých nerostů, zná 
rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými přírodními 
zdroji, popíše vznik půdy, zná význam půdy, její využití a 
princip ochrany

Rozmanitost přírody, nerosty a horniny, půda (vznik 
půdy a její význam, hospodářsky významné horniny a 
nerosty, zvětrávání)

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

Zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, družice, zem. 
přitažlivost

Vesmír a Země

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

Pozoruje živočichy a rostliny, zformuluje a zapíše 
výsledek pozorování, určí a zařadí některé živočichy a 
rostliny do biolog. systému, vysvětlí pojem potravní 
řetězec a pyramida a uvede příklad

Pozorování, určování rostlin a živočichů, jejich zařazení 
do biologického systému. Sestavování potravních 
řetězců.

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)

Ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky 
jejího porušení, zná význam zdravého životního 
prostředí pro člověka, zná hlavní znečišťovatele vody, 
vzduchu, půdy atd., zná pojem recyklace, vysvětlí 

Rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi 
organismy), životní podmínky.
Bioodpad, znečištění životního prostředí, recyklace, 
ochrana přírody.
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ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

význam čističek odpadních vod, zná pravidla chování v 
CHKO a v přírodě, uvědomuje si prospěšnost a 
škodlivost zásahů člověka do přírody a krajiny a uvede 
příklad.
Zná pojmy - třídění odpadu, recyklace a aktivně je 
využívá v běžném životě.

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit

Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí

Rizika v přírodě – spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi, mimořádné události a ochrana 
před nimi

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

Zná původ člověka jako druhu, způsob rozmnožování a 
charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka, zná části 
lidského těla, důležité orgány a jejich funkci, smyslová 
ústrojí

Vývoj člověka, člověk a jeho zdraví, lidské tělo (základy 
lidské reprodukce, vývoj jedince).

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

Jedná podle zásad první pomoci, uvědomuje si 
škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, gamblerství

Péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky a zdraví

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

Ví, jaké má postavení v rodině a ve společnosti, zná 
svoje základní práva a povinnosti – týrání, zneužívání, 
šikana; zjistí tel. číslo linky důvěry, krizového centra; zná 
pravidla telefonování na tyto instituce; zná význam 
pojmů terorismus, rasismus

Lidé kolem nás, právo a spravedlnost (právní ochrana 
občanů a majetku, základní lidská práva a práva 
dítěte), základní globální problémy (významné sociální 
problémy, problémy konzumní společnosti, 
nesnášenlivost mezi lidmi

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

Je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v 
případě obecného ohrožení (požár, povodeň, únik 
jedovatých látek apod.), zná zásady bezpečného chování 
v různém prostředí – škola, domov, styk s cizími 
osobami, silniční provoz - a řídí se jimi

Osobní bezpečí

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

Má základní poznatky o využití el. energie, dodržuje 
pravidla bezpečné práce při manipulaci s běžnými el. 
přístroji.

Osobní bezpečí (bezpečné používání elektrických 
spotřebičů)

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

Zná stavbu lidského těla, ví, co je kostra, pojmenuje 
hlavní části, ví, co je svalstvo a zná jeho význam, 
pojmenuje a najde na modelu některé vnitřní orgány, 

Člověk a jeho zdraví, lidské tělo (základní stavba a 
funkce), péče o zdraví, zdravá výživa (první 
pomoc).Situace hromadného ohrožení
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ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

zná zásady první pomoci (zlomeniny, zástava dýchání 
apod.),zná telef. čísla tísňového volání ( pro přivolání 
první pomoci, hasičů a policie), řídí se zásadami péče o 
zdraví, zná význam sportování, správné výživy,ví, co je 
evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo, ví, co je 
terorismus a anonymní oznámení

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

Má základní informace o postavení Země ve vesmíru, 
uvědomuje si podmínky života na Zemi, ví, jaký je rozdíl 
mezi planetou a hvězdou, vysvětlí význam Slunce pro 
život na Zemi, vysvětlí střídání dne a noci a ročních 
období jako důsledek pohybu Země ve vesmíru, seznámí 
se s působením magnetické a gravitační síly

Vesmír a Země (sluneční soustava, den a noc,roční 
období). Lidé a čas - orientace v čase, kalendáře, režim 
dne, roční období.
Zná význam vzduchu pro člověka jako podmínky pro 
život na Zemi.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

    

5.10 Vlastivěda 

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

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   
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Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět Vlastivěda je vyučován pouze na  1.stupni  ve 4. - 5. ročníku. Žáci se učí  vnímat 

základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, 
vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. 

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

Časová dotace jsou 2 hodiny týdně jak ve 4., tak v 5. ročníku.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, samostatnému pozorování a porovnávání 
získaných výsledků.
Kompetence k řešení problémů:
Ukazujeme žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a 
srovnávání.  Učíme žáky  ověřovat  správnost  řešení problému.
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost a historické události, 
rozšiřovat slovní zásobu o osvojovaných tématech. Dále učíme žáky práci s mapou i různými plánky.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojicích a menších skupinách při vyhledávání a zpracovávání 
informací vlastivědného charakteru,  k poznávání všeho, co je zajímá, v čem by mohli v budoucnu uspět.
Kompetence občanské:
Na základě příkladů z historie vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, uvědomování si 
historických souvislostí a jejich dopadů ,  k utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům a k 
hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně.

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

Kompetence pracovní:
 Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduchých samostatných a skupinových činnostech.
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

Zná pojem nadmořská výška, najde na mapě a 
pojmenuje velké řeky, jezera a rybníky v ČR a v blízkosti 
svého bydliště a školy, vyhledá Prahu na mapě ČR, najde 
Brno a své bydliště na mapě, zná název kraje a krajského 
města

Místo, kde žijeme; obec (město), místní krajina, části, 
poloha v krajině, minulost a současnost.

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického

Rozliší historická území Čech, Moravy a Slezska. Ukáže 
na mapě ČR kraje a krajská města. Zná význam Prahy 
jako hlavního města. Popíše typické regionální 
zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury 
Jihomoravského kraje.

Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové 
zdroje, výroba, služby a obchod.Naše vlast - domov, 
národ, státní zřízení a politický systém, státní správa, 
samospráva, státní symboly.

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

Zná jméno prezidenta ČR a premiéra ČR, oficiální název 
ČR a správně ho píše, seznámí se se státním 
uspořádáním ČR, státními symboly a demokracií v ČR.

Česká republika- demokratický stát.

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

Zná významná místa a kulturní památky Brna a okolí, 
vypráví některé regionální pověsti; zná některé postavy 
ze Starých pověstí českých, zná některé významné 
osobnosti a památná místa českých dějin.

Regionální památky - péče o památky, lidé a obory 
zkoumající minulost, báje, mýty, pověsti - minulost 
kraje, domov, vlast, rodný kraj.
Významní sokolničtí rodáci.

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě.

Okolní krajina, orientace, světové strany, práce s 
buzolou.

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů

Seznamuje se se státními svátky ČR, proč jsou tak 
významné.

Státní svátky

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 

Seznámí se s muzei dostupnými ze svého bydliště.
Vysvětlí význam chráněných kulturních památek i 
chráněných oblastí.

Památná místa v naší obci a nejbližším okolí.
Návštěva knihovny, exkurze do muzeí.
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přírody, nemovitých i movitých kulturních památek Uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti 
regionu, ve kterém bydlí.

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik

Rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v 
dávných dobách.

Století, letopočet, časová osa.
Báje, mýty, pověsti.

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Srovnává a hodnotí život dnes a život v dávných dobách. Naše země od pravěku po husitské války - dějiny jako 
časový sled událostí.

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí

Vysvětlí význam mapy, glóbu, zná význam měřítka 
mapy, zná základní geografické značky; ukáže na mapě a 
pojmenuje pohraniční pohoří; ukáže na mapě a 
pojmenuje rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a nížiny v ČR; 
vysvětlí rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou.

Mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, 
vysvětlivky.
Zemský povrch a jeho tvary, živočišstvo, rostlinstvo, 
vliv krajiny na život lidí, životní prostředí.

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

Vypráví poznatky získané z vlastních cest, zaměří se na 
zážitky a zkušenosti, ukáže na mapě místa, která 
navštívil.

Práce s mapou Evropy.

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)

Vnímá své role ve společnosti (každý má několik rolí), 
určí je, rozpozná role ostatních

Role člověka v životě

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)

Ovládá záporné emoce, učí se je řešit, měnit, řeší 
případné problémy ve vztazích nekonfliktní cestou

Emoce, zvládání stresu, relaxace

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení

Rozvíjí schopnost diskuse, učí se klást vhodné otázky Rozhovor

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

Ctí soukromí druhé osoby, soukromý majetek, pečuje o 
půjčený majetek

Soukromí, soukromý majetek
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ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení

Hledá odlišnosti lidí, lidských ras a kultur Rasismus

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

Posiluje svou schopnost odmítat, co se mu nelíbí, stojí si 
za svým názorem, odmítá manipulaci

Sebevědomí, odmítání

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

Rozvíjí zdravý životní styl, rozděluje svůj čas na práci, 
aktivní odpočinek a spánek, aktivně vyhledává vhodné 
formy aktivního odpočinku

Zdravý životní styl, odpočinek aktivní - pasivní

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

Procvičuje se v pozorování řeči těla, učí se rozpoznávat, 
co člověk chtěl říct a nedat se zmást slovy

Řeč těla, zvuků, slov - podtext

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

Organizuje svůj čas, plánuje si učení, dává si vlastní cíle a 
prezentuje jejich plnění

Sebekontrola, vlastní hodnocení, plánování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

   

Vlastivěda 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

Zná letopočet vzniku ČR, jméno prvního a současného 
prezidenta, pojmy vláda, parlament, zákon.

Naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení a politického systému ČR, státní správa a 
samospráva, státní symboly

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí

Najde na mapě ČR jednotlivé kraje, popíše jejich polohu 
v ČR, najde významná města, řeky apod. v jednotlivých 
oblastech, zná významné prům. podniky v jedn. 
oblastech, významné zemědělské plodiny, s pomocí 
mapy porovná hustotu osídlení, zalesnění, průmysl 
jednotlivých oblastí, tradiční český průmysl a 
zemědělství.
Zná pojem nezaměstnanost, sociální dávky, globalizace, 
svoboda.

Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR , surovinové 
zdroje, výroba, služby a obchod

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

Orientuje se na mapě, ukáže státy EU; určí polohu státu 
k ČR, najde hlavní město; stručně charakterizuje stát EU.
Umí vyjmenovat naše sousední státy, zná jejich hlavní 
města, řeky, pohoří a zajímavosti.

Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, 
cestování - mapy obecně zeměpisné a tematické - 
obsah, grafika, vysvětlivky

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 

Zná pojmy a časově zařadí: Velká Morava, Přemyslovci, 
Jagelonci, zná významné osobnosti a zařadí je do 
příslušného období (Karel IV., Jan Hus, Masaryk ), popíše 
rozdíly ve způsobu života v minulosti a dnes; popíše 
charakteristické rysy způsobu života v pravěku, 
středověku a dnes.
Orientuje se v rodu Habsburků a jejich vliv na život v 
českých zemích za doby jejich vlády.

Současnost a minulost v našem životě – proměny 
způsoby života, bydlení, předměty denní potřeby, 
průběh lidského života, státní svátky a významné dny - 
orientace v čase -dějiny jako časový sled událostí, 
kalendáře, letopočet, generace
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minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik Zná datum vzniku Českoslovenké republiky a co mu 
předcházelo.
Orientuje se v datech vzniku 2. svět.války a zná termíny 
jako je protektorát, koncentrační tábor.
Dokáže vysvětlit rozdíly mezi komunistickým 
Československem a demokratickým státem (Václav 
Havel).

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů

Vysvětluje historické důvody zařazení státních svátků a 
některých významných dnů.

Státní svátky ČR a významné dny

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)

Uplatňuje vhodné chování v kulturních zařízeních. Návštěva divadla, kina, koncertu

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

Rozvíjí schopnosti pro vlastní studium, plánuje své učení Jak studovat

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

Vnímá umění a kulturu jako formu psychohygieny, 
dovede vybrat vhodnou hudbu k uklidnění, k povzbuzení 
atd.

Pozitivní ladění

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

Zná biorytmy, přizpůsobuje jim svůj časový rozvrh. Organizace času

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

Seznamuje se s lidskými právy, přijme je za vlastní. Práva dítěte, právo – povinnost

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

Nacvičuje komunikační obranu proti agresi. Asertivní komunikace, pravda – lež

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 

Seznamuje se s různými druhy netolerantního jednání. Rasismus, antisemitismus, terorismus
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věku
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-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

Seznamuje se z různými druhy poruchového chování 
jedince a jejich dopady na jeho fyzické i psychické 
zdraví.

Gamblerství, návykové látky, zodpovědnost za svůj 
život

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě

    

5.11 Dějepis 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Výuka dějepisu navazuje na znalosti osvojené v předmětu vlastivěda na 1. stupni ZŠ.  Cílem předmětu 

Dějepis je poznání dějinných, sociálních a kulturně-historických aspektů ve vývoji společnosti.
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Vytváření historického vědomí se bude realizovat v několika rovinách:

-          vědomí časové v diachronních a synchronních souvislostech
-          vědomí prostorově-geografické jako lokalizace historických skutečností, vliv geografických 

podmínek na historické jevy
-          vědomí reálnosti dějů
-          vědomí historicity, tj. podmíněnosti současných politických dějů v závislosti na předchozím vývoji
-          vědomí politické
-          vědomí ekonomicko-sociální jako chápání proměn výroby, sociální skladby a sociální nerovnosti 

vedoucí ke společenským zvratům
-          vědomí morální

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

Předmět Dějepis je vyučován v 6.-9. ročníku základní školy s hodinovou dotací 2 hodiny týdně.

Integrace předmětů • Dějepis
Kompetence k učení:
 Žáky učíme zpracovávat informace, soběstačně vyvozovat názory a aplikovat v reálném životě na základě 
poznaných skutečností.
Kompetence komunikativní:
Používáním různých historických materiálů (písemných, výtvarných, audiozáznamů, videozáznamů) při 
výuce umožňujeme žákům naučit se je číst a interpretovat.
Kompetence občanské:
Historické poznání napomůže k prevenci rasismu díky poznání příčin a základů různých kulturních a 
náboženských rozdílů.
Kompetence k řešení problémů:
Učíme žáky vnímat podstatu významných historických i současných společenských problémů v jejich 
souvislostech.
Kompetence sociální a personální:
Umožňujeme žákům vcítění se do života lidí v různých historických obdobích.

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

Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k práci s názornými pomůckami, učíme je poznávání významu ochrany kulturních a 
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historických památek a motivujeme je k podílení se na jejich ochraně. Podporujeme rozvoj myšlení a 
nacházení nových řešení při realizaci projektů.

   

Dějepis 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků

Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků.

historie a její význam

získávání informací o dějináchD-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

Uvede příklady zdrojů informací v minulosti; pojmenuje 
instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány. historické prameny

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí 
hlavní historické epochy v chronologickém sledu.

historický čas a prostor

člověk a lidská společnost v pravěkuD-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich 
materiální a duchovní kulturu. doba kamenná

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

Objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování 
kovů pro lidskou společnost.

faktory ovlivňující vývoj pravěké společnosti

doba bronzováD-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území

Uvede příklady archeologických kultur na našem území.
doba železná

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a 
vznikem a vývojem prvních velkých zemědělských 
civilizací.

nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví

Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly 
součástí světového kulturního dědictví.

kultura staroorientálních despocií
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antické Řecko a Řím
střední Evropa a její styky s antickým Středomořím

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické 
kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou 
civilizaci zrod křesťanství a souvislost s judaismem. řecká a římská vzdělanost a kultura

společenský a politický vývoj v řeckých státechD-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

Porovná formy vlády a postavení společenských skupin 
v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 
společnosti.

římský stát od doby královské po císařství

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

   

Dějepis 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

Popíše podstatnou změnu evropské situace, která 
nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace 
a vznik nových států.

změny na mapě Evropy ve 4. - 9. století

první středověké státyD-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-
slovanské a islámské kulturní oblasti. význam náboženství na společenský a kulturní vývoj

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

Objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj 
českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech.

první státní útvary na našem území v 9. a 10. století
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Dějepis 7. ročník

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám

Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého 
člověka, konflikty mezi církevní a světskou mocí, vztah 
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám.

vývoj středověkých církví a jejich vliv na jednotlivce

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 
společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury.

společenský vývoj ve středověku v 10. - 15. století

renesance a humanismusD-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky

Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové 
myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve 
na tyto požadavky.

evropské reformační hnutí

husitská revoluceD-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

Vymezí význam husitské tradice pro český politický a 
kulturní život. změny v české společnosti v době poděbradské a 

jagellonské
D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky

Popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky.

mimoevropské civilizace, jejich dobytí Evropany a 
důsledky kolonizace
Habsburkové na českém trůněD-9-5-04 objasní postavení českého státu v 

podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy 
rozdělené do řady mocenských a náboženských center a 
jeho postavení uvnitř habsburské monarchie.

protestantská Evropa

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

   

Dějepis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence k řešení problémů
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Dějepis 8. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
třicetiletá válkaD-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 

války a posoudí její důsledky
Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války, 
popíše její průběh. hospodářské a demografické změny v Evropě

absolutismus ve FranciiD-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus

Na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchii, parlamentismus, 
objasní souvislost mezi posilováním pozice buržoazie 
v západní a východní Evropě.

buržoazní revoluce v Anglii a Nizozemsku

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a 
uvede jejich představitele – baroko, rokoko.

barokní kultura

evropská společnost v 18. a 19. stoletíD-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti.

vznik a budování moderní kapitalistické společnosti

Velká francouzská revoluceD-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé

Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce 
a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím 
starých společenských struktur v Evropě na straně 
druhé.

napoleonské války

evropské revoluceD-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů

Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého 
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských států.

české národní obrození

revoluce 1848D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích

Charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních 
skupin, uvede požadavky formulované ve vybraných 
evropských revolucích.

vznik nových států na mapě Evropy v 60. a 70. letech 
19. století
politický vývoj v EvropěD-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje 

základní politické proudy
Na vybraných příkladech demonstruje základní politické 
proudy. vznik politických stran, spolků a hnutí

průmyslová revoluce v Evropě
vznik nových států

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost 
vedla, charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 
vymezí význam kolonií.

začlenění evropských mocností do mocensko-
politických bloků koncem 19. století
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Dějepis 8. ročník

vývoj v USA
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky, rozpozná klady a 
nedostatky demokratických systémů.

1. světová válka, její příčiny, průběh, důsledky pro 
celosvětový vývoj

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich 
nastolení v širších ekonomických a politických 
souvislostech, důsledky jejich existence pro svět, 
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu.

vznik ČSR a její vývoj do roku 1945; meziválečný 
politický vývoj

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Dějepis 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky, rozpozná klady a 
nedostatky demokratických systémů.

1. světová válka, její příčiny, průběh, důsledky pro 
celosvětový vývoj

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich meziválečný politický vývoj
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Dějepis 9. ročník

systémů
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

nastolení v širších ekonomických a politických 
souvislostech, důsledky jejich existence pro svět, 
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu.

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska lidských práv.

vznik totalitních režimů v Evropě v 1. polovině 20. 
století
2.světová válka, její příčiny, průběh a důsledky pro 
evropské národy

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

Zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její 
vnitřní sociální, politické a kulturní prostředí.

vznik ČSR a její vývoj do roku 1945
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, 
uvede příklady střetávání obou bloků.

poválečný vývoj ve světě od vzniku socialistického 
bloku po jeho zánik 1989, jeho společenská, 
ekonomická, kulturní a politická specifika

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

Vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické 
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce.

severoatlantická aliance a další vojenskopolitické 
bloky ve světě

země třetího světa
boj národů za nezávislost

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí Posoudí postavení rozvojových zemí.

rozpad koloniálního panství
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

Prokáže základní orientaci v problémech současného 
světa.

Česká republika a Evropa na přelomu tisíciletí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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5.12 Výchova k občanství 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Výchova k občanství
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Cílem předmětu je vytvořit ucelený pohled na lidskou společnost, rozpoznávat různé projevy ohrožující 

lidskou společnost (ideologie), posilovat pocit sounáležitosti k regionu, vlasti, celosvětovému společenství. 
V souvislosti s tím poznávat vlastní práva a povinnosti každého občana, hodnotit vlastní osobnost a 
postavení ve společnosti jako nositele určitých genetických charakteristik a morálních norem, tradic, 
názorů i hospodářsko-společenských pozic. Na základě toho eliminovat záporné projevy chování, vedoucí 
až k trestněprávním deliktům. Ve výuce budou integrovány znalosti a dovednosti z jiných předmětů, 
především humanitních (literatura, jazyky) i přírodovědných   ( zeměpis, antropologie jako součást 
přírodopisu).

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

Předmět Výchova k občanství bude vyučován pouze na 2. stupni v 6. - 9. třídě s dotací 1 hodina týdně.

Integrace předmětů • Výchova k občanství
• Člověk a svět práce

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací dle zadaných kritérií samostatně či ve spolupráci s ostatními 
žáky a učíme je dávat je do vzájemných souvislostí .

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

 Učíme žáky vnímat nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji a porovnávat je s podobnými či naopak 
odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku.  Vedeme je ke spontánnímu nacházení 
správné cesty k řešení konfliktů mezi lidmi.
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Název předmětu Výchova k občanství
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k výstižnému a souvislému formulovaní svých názorů, k vyjadřování vlastních myšlenek, citů a 
postojů.  Učíme žáky pochopit potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím. 
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost. 
Kompetence občanské:
Učíme žáky přijímat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, respektovat 
přesvědčení druhých lidí a vážit si jejich vnitřních hodnot. 
Kompetence pracovní:
Pomáháme žákům nacházet způsoby, jak využívat znalosti získané ve škole i mimo ni pro svůj další 
občanský rozvoj.  

   

Výchova k občanství 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

Rozlišuje nejčastější typy a formy států, na příkladech 
porovná jejich znaky.

právní základy státu

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní 
moci ČR, jejich orgánů a institucí uvede příklady institucí 
a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.

státní správa a samospráva

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 

Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu 
pro každodenní život občanů.

demokracie
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Výchova k občanství 6. ročník

řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

Vyloží smysl voleb do obecních zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů.

obec, region

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby 
jejich používání.

naše vlast

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a 
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

Objasní potřebu tolerance ve společnosti. Vztahy mezi lidmi

Vztahy mezi lidmiVO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích, případné neshody či 
konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem.

Zásady lidského soužití

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

   

Výchova k občanství 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi a kvalitu života.

Vnitřní svět člověka

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu
VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a 
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu, 
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně 
proti němu vystupuje.

Konflikty v mezilidských vztazích

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích případné konflikty řeší 
nenásilným způsobem, objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti a odlišné 
názory.

Podobnost a odlišnost lidí
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způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru.

Rozvoj osobnosti - překonávání nedostatků, 
seberozvoj

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

Orientuje se v pracovních činnostech vybraných 
netechnických a technických profesí. žáci dovedou 
sdělit, pro kterou profesi mají předpoklady.

Profese a jejich charakteristika, kvalifikace a trh práce

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

Kriticky přistupuje k mediálním informacím, respektuje 
různé kulturní projevy a tradice.

Kultura a masmédia

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Výchova k občanství 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti.

Problémy lidské nesnášenlivosti

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání

Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při 
postihování trestných činů.

Právní řád ČR

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný 
čin, uvede jejich příklady.

Právní řád ČR

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

Volba profesní orientace

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 
povolání a profesní přípravy.

Sebepoznání a sebehodnocení

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí Právní řád ČR
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Volba profesní orientace
Sebepoznání a sebehodnocení

spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

zajišťování obrany státu.

Lidská práva

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

   

Výchova k občanství 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 
možný způsob jejich uplatňování.

Evropská integrace

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích

Uvede některé významné mezinárodní organizace a 
společenství k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam 
ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi 
státy.

Mezinárodní spolupráce

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 

Uvede některé projevy globalizace, porovná jejich klady 
a zápory, uvede některé globální problémy současnosti, 
vyjádří na ně svůj názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky pro život lidstva.

Významné globální problémy v Evropě a ve světě
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jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu

Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, 
uvede příklady možných projevů a způsobů řešení 
globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu.

Způsoby řešení globálních problémů

VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, 
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany 
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

Uvede příklady mezinárodního terorismu. Terorismus ve světě

Informační základna pro volbu povoláníČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

Využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného povolání. Poradenské služby

SebeprezentaceČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace 
své osoby při vstupu na trh práce. Hledání pracovních míst a problémy nezaměstnanosti

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

Dodržuje právní ustanovení, provádí jednoduché právní 
úkony a chápe jejich důsledky.

Právo v každodenním životě

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní život občanů.

Státní správa a samospráva

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

    

5.13 Volitelný předmět 
5.13.1Finanční gramotnost 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Volitelný    

   

Název předmětu Finanční gramotnost
Oblast

Charakteristika předmětu Cílem předmětu finanční gramotnost je naučit žáky orientovat se ve světě financí. Učivo je rozděleno do 
několika kapitol, které obsahují majetkové, ekonomické pojmy, různé druhy plateb, používání platebních 
karet atd.

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

Předmět Finanční gramotnost bude vyučován samostatně v 6. ročníku s dotací 1 hodina týdně. Navazovat 
na něj bude volitelný předmět Finanční gramotnost a práce s počítačem v 7. - 9. ročníku.

Kompetence k učení:
Snažíme se, aby žáci pochopili důležitost spolupráce, dělby práce, plánování.

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

Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu Finanční gramotnost
Učíme žáky pracovat s různými zdroji informací, pozorovat,  porovnávat, vyvozovat, vybírat. 
Kompetence komunikativní:
Žáci se učí diskutovat o jednotlivých tématech, argumentovat, vyjadřovat své myšlenky a názory a 
konfrontovat je s ostatními.
Kompetence sociální a personální:
Vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy. Jsou také 
vyzýváni ke spolupráci a diskuzi s rodiči.
Kompetence občanské:
Poznáváním různých druhů vlastnictví jsou žáci vedeni k jeho respektování.
Kompetence pracovní:
Pochopením dělby práce v různých odvětvích se žáci učí organizaci i své práce, případně organizaci práce v 
domácnosti. Utvářejí si tak svůj postoj k vlastní budoucí domácnosti a představu, jak by to v ní mělo či 
mohlo fungovat.

   

Finanční gramotnost 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
funkce a podoby penězVO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně 
duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede 
příklady

vlastnické právo (soukromé, družstevní, státní), 
spoluvlastnictví, společné jmění manželů, věcné 
břemeno, zástavní právo, duševní vlastnictví
příjmy, výdaje, investiceVO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 

uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 

Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní 
příjmy a výdaje rovnováha příjmů a výdajů
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Finanční gramotnost 6. ročník

princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

Rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření 
domácnosti

bydlení – zdroje financování

životní situace a jak se na ně připravit – pořízení 
vlastního bydlení, studium, rodinné události, 
katastrofy
rodinné hospodaření – kroky k finanční nezávislosti – 
aktuální stav financí, cíle rodiny, rodinný rozpočet 
(plán), realizace, kontrola a úpravy plánu

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

Objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti

rovnováha příjmů a výdajů
rovnováha příjmů a výdajů
osobní finanční plán

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

Dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při 
hospodaření s penězi

nástrahy ve světě peněz – úvěry a půjčky, exekuce, 
dluhové pasti

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít

Navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než 
výdaje

rovnováha příjmů a výdajů

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít

Navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než 
výdaje

rovnováha příjmů a výdajů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Finanční gramotnost 6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

   

5.13.2Příprava pokrmů 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Volitelný    

   

Název předmětu Příprava pokrmů
Oblast

Charakteristika předmětu Předmět Příprava pokrmů je volitelný předmět, je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Jeho 
obsah rozšiřuje obsah předmětu Člověk a svět práce. Cílem tohoto předmětu je získání základních znalostí a 
dovedností při přípravě pokrmů jak pro sebe, tak i pro jiné osoby, osvojit si zásady zdravé výživy a 
společenského chování. V neposlední řadě tento předmět přispívá k rozšíření povědomí o společenské 
funkci stolování a provázanosti kuchyně, stolování a naší kultury.

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

Tento předmět je druhou - volitelnou částí volitelného předmětu vyučovaného v 6. třídě s časovou dotací 1 
vyučovací hodiny.
Předmět je vyučován jednou týdně jedno pololetí. Předmět je vyučován v učebně praktického vyučování - 
kuchyňka.

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

Kompetence k učení:
Učíme žáky osvojovat si základní pracovní dovednosti a návyky v kuchyni, používat vhodné přístroje, a 
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Název předmětu Příprava pokrmů
pomůcky. 
Kompetence k řešení problémů:
Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů,  učíme žáky promýšlet pracovní 
postupy při plnění zadaných úkolů snažíme se u žáků rozvíjet tvořivost. 
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky popsat postup práce. Učíme žáky správnému stolování, komunikaci u stolu.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné  pomoci,  umožňujeme jim pracovat ve skupině, vytvářet společné 
práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých. 
Kompetence občanské:
Vytváříme u žáků pozitivní vztah k práci a vedeme je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 
práce.

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny v kuchyni .  Dbáme na dodržování bezpečnosti 
při práci. 

   

Příprava pokrmů 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Kuchyňské spotřebiče
Rozdělení kuchyňských spotřebičů

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

Rozezná a popíše funkci základních kuchyňských 
spotřebičů.

Základní vybavení kuchyně
Kuchyňské spotřebičeČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
Bezpečně obsluhuje základní kuchyňské spotřebiče.

Rozdělení kuchyňských spotřebičů
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Příprava pokrmů 6. ročník

Základní vybavení kuchyně
Úprava pokrmů za studena
Základní způsoby tepelné úpravy

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

Připraví jednoduché pokrmy.

Základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
Výběr, nákup, a skladování potravinČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 

zásadami zdravé výživy
Orientuje se v základních zásadách zdravé výživy.

Skupiny potravin, sestavování jídelníčku
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

Dodržuje základní principy stolování. Jednoduché prostírání

Obsluha a chování u stolu
Slavnostní stolování v rodině

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

Dodržuje základní pravidla společenského chování a 
obsluhy u stolu ve společnosti.

Zdobné prvky a květiny na stole
Udržování pořádku a čistotyČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci v 
kuchyni. Bezpečnost a hygiena provozu

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Dokáže poskytnout první pomoc při úrazech v kuchyni. Bezpečnost a hygiena provozu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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5.13.3Technické práce 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Volitelný    

   

Název předmětu Technické práce
Oblast

Charakteristika předmětu Cílem předmětu je rozšířit žákům jejich technickou gramotnost, prohloubit dovednosti při používání 
základních pracovních nástrojů. 
Předmět Technické práce kromě praktické výuky a činností se snaží zprostředkovat kontakt i s reálným 
pracovním prostředím a výrobními činnostmi, který je nezbytný pro pozdější vhodné rozhodování o dalším 
vzdělání a budoucím povolání. 

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

Předmět Technické práce rozšiřuje a doplňuje vyučovací předmět Člověk a svět práce. Předmět je vyučován 
v 6. třídě.

Kompetence pracovní:
Žáci se učí bezpečně používat vhodné nástroje, pracovat hospodárně a neplýtvat materiálem. Pracovní 
prostředí udržují v čistotě. Při práci využívají i svých znalostí získaných v jiných oborech.

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

Žáci se učí pracovat podle zadání samostatně, zorientovat se ve výkresu a vytvořit podle něj zadaný 
výrobek. Práci si organizují a dodržují časový plán.

   

Technické práce 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Technické práce 6. ročník

materiály, vlastnosti materiálů
základní postupy při práci s technickými materiály
nářadí a nástroje pro práci s daným materiálem

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

Provádí jednoduché práce s různými technickými 
materiály, dokáže zařadit materiál podle jeho vlastností. 
Dokáže jednoduše popsat zpracování dřeva a výrobu 
oceli.

těžba a zpracování dřeva, lesy, výroba oceli
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

Samostatně řeší zadané úkoly s výběrem vhodného 
nářadí a pracovních nástrojů.

praktická činnost s nářadím

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Svoji činnost plánuje a organizuje. praktická činnost s nářadím
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

Dokáže zvolit vhodné měřidlo při měření materiálu, 
vhodně zaznamenat zjištěné údaje.

metody zobrazování, měřící prostředky (metr, 
posuvné měřidlo, měřítka, svinovací metr, úhelník)

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

Vybere vhodný způsob spojování materiálu a dokáže ho 
technicky provést.

rozebíratelné a nerozebíratelné spoje, spojovací 
materiál (šrouby, vruty, hřebíky, nýty)

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

Vhodně volí povrchovou úpravu z hygienického i 
estetického hlediska a podle technických požadavků.

povrchová úprava materiálů

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti ve školní dílně, 
orientuje se v základech první pomoci.

zásady bezpečnosti práce ve školní dílně nebo v 
běžných technických provozech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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5.14 Fyzika 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 2 2 1 6
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu fyzika  směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných 

souvislostí, k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, 
k vytváření a ověřování hypotéz . Učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislostí a vztahy mezi 
nimi. Směřuje k osvojování základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie.  Podporuje u žáků rozvoj 
schopností abstraktního myšlení a logického uvažování  Vyučovací předmět Fyzika patří do oblasti Člověk a 
příroda na 2. stupni základní školy.
V některých tématech učivo fyziky prolíná s učivem chemie, matematiky a zeměpisu.

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

V 6. ročníku je kladen důraz na motivační stránku. Používané metody a formy práce vedou k rozvoji zájmu 
žáka o fyziku a fyzikální jevy. Ve velké míře jsou využívány praktické úkoly, fyzikální zajímavosti, jednoduché 
laboratorní úkoly, praktické měření fyzikálních veličin a jejich odhady, projekty a jednoduché motivační 
pokusy. Zařazeny jsou i exkurze.
Týdenní časová dotace předmětu je v 6. ročníku 1 hodina, v 7. a 8. ročníku 2 hodiny a v 9. ročníku 1 hodina.

Integrace předmětů • Fyzika
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k  uvědomění si  užitečnosti poznatků v praktickém životě, učí se klást si otázky Jak?, Proč? Co 
se stane, jestliže….? a hledat na ně odpovědi. Vyhledávají, třídí a propojují informace. Vyžadujeme 
používání odborné terminologie, vedeme žáky k samostatnému měření, experimentování a porovnávání 
získaných informací, podporujeme nalézání souvislostí mezi získanými daty. 

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

Kompetence k řešení problémů:
Zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci snaží o nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu 
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Název předmětu Fyzika
k jeho řešení a vyhodnocení získaných dat podporujeme u žáků nalezení různých variant řešení úkolů v 
praxi.
Kompetence komunikativní:
Práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názoru druhých, na diskuzi vedeme 
žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě.
Kompetence sociální a personální:
Využíváme skupinového vyučování k vedení žáků ke spolupráci při řešení problémů, navozujeme situace k 
posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti a ochotě pomoci.
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických 
zdrojů, k ochraně životního prostředí. Podněcujeme žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů energie 
ve svém osobním životě.
Kompetence pracovní:
Vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup při plnění zadaných úkolů. Vedeme je k dodržování a upevňování 
bezpečného chování při práci s fyzikálními pomůckami, přístroji a zařízeními.

   

Fyzika 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

Vysvětlí pojem těleso, rozliší jej od látky, popíše tvar a 
vlastnosti tělesa. Osvojí si charakteristiky pevných, 
kapalných a plynných látek i těles pomocí jejich 
vlastností: tekutost, tvárnost, volný povrch, rozpínavost, 
stlačitelnost. Pochopí, že dělitelnost je všeobecná 
vlastnost látek.

Stavba látek



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

169

Fyzika 6. ročník

Dokáže popsat vzájemné působení těles a některé jeho 
projevy. Chápe pojem síla, pozná a popíše účinky 
gravitační síly a jejího pole.
Chápe, že věci kolem nás jsou sice velmi rozmanité, ale 
všechny se skládají z atomů a molekul. Popíše i 
popřípadě vymodeluje model molekuly a podle toho 
pozná prvek a sloučeninu. Vysvětlí, že částice jsou v 
neustálém neuspořádaném pohybu, popíše Brownův 
pohyb a dokáže vymyslet a popsat pokus na difúzi i kde 
se s ní může setkat v běžném životě. Na základě těchto 
poznatků vysvětlí některé vlastnosti pevných, kapalných 
i plynných látek

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

Popíše a vymodeluje model atomu, pojmenuje jeho 
části i částice v nich. Vysvětlí, jak na sebe jednotlivé 
částice silově působí. Chápe pojem elektrická síla i 
elektrické pole. Na jednoduchých pokusech ji dokáže 
demonstrovat. Popíše elektrování těles při vzájemném 
dotyku a na jednoduchých pokusech ukáže vzájemné 
působení zelektrovaných těles přitažlivými a 
odpudivými silami. Popíše iont kladný i záporný, vysvětlí 
rozdíl mezi ním a neutrálním atomem.

Elektrické vlastnosti látek

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností

Vysvětlí, z jakých látek jsou magnety vyrobeny, rozliší 
přírodní a umělé. Vysvětlí pojem feromagnetická látka.
Vyjmenuje části magnetu – oba póly – severní a jižní, i 
netečné pásmo. Popíše jejich vlastnosti. Na 
jednoduchých pokusech vysvětlí pojem magnetické pole 
i vzájemné působení dvou shodných pólů magnetů i 
dvou neshodných pólů, i magnetů na tělesa z 
feromagnetických látek.
Na jednoduchých pokusech s pilinami ukáže magnetické 
pole, vysvětlí rozdíly mezi elektrickým, magnetickým a 
gravitačním polem.Objasní (kvalitativně) pomocí 
poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem 
Slunce a měsíců kolem planet. Odliší hvězdu od planety 

Magnetické vlastnosti látek
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na základě jejich vlastností.
Na jednoduchých pokusech ukáže magnetizaci látky, 
rozliší magneticky měkkou ocel od magneticky tvrdé. 
Vysvětlí jejich vlastnosti.
Popíše magnetické vlastnosti Země, orientuje se v 
pojmech severní a jižní zeměpisný pól, i v pojmech 
severní a jižní magnetický pól. Popíše kompas a buzolu, 
vysvětlí jejich použití.

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

Vysvětlí pojem fyzikální veličina, dokáže porovnat 
velikosti fyzikálních veličin stejného druhu, vyjmenuje 
značky i jednotky používaných fyzikálních veličin. Osvojí 
si jednotku délky, seznámí se i s její historií, s jejími 
násobky a díly. Vyjmenuje některá délková měřidla a 
umí je použít k měření délky těles. Osvojí si pojmy 
jednotka, nejmenší dílek a odchylka měření. Vypočítá 
průměrnou hodnotu naměřených délek.

Měření délky pevného tělesa

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

Osvojí si základní jednotku objemu, její díly i násobky a 
to i se vztahem k jednotce litr, hektolitr, mililitr. Měří 
objem kapalných i pevných těles pomocí odměrného 
válce, určí přesnost měření.

Měření objemu tělesa

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

Rozezná hmotnost od gravitační síly, chápe pojem 
hmotnost. Popíše rovnoramenné váhy, používá je pro 
měření hmotnosti pevných i kapalných těles. Zná 
jednotky hmotnosti a bezpečně je převádí mezi sebou.

Měření hmotnosti tělesa

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

Osvojí si vztah pro výpočet hustoty, vysvětlí hustotu 
látek na příkladech pomocí matematicko - fyzikálních 
tabulek. Vyhledává a orientuje se v nich. Vyjmenuje 
jednotky hustoty a dokáže je převést mezi sebou. 
Pomocí vztahu vypočítá jednoduché příklady na výpočet 
hustoty tělesa a jeho hmotnosti.

Hustota

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

Dopíše způsoby měření času. Zná jednotku i značku. 
Dokáže čas měřit.

Měření času

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé Popíše teploměr, zná jednotku i značku teploty. Měření teploty
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důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

Orientuje se v druzích teploměrů i jejich použití, vysvětlí 
zásady měření teploty. Popíše termograf a orientuje se 
ve čtení grafu, umí ho s pomocí i vytvořit.Na 
jednoduchých pokusech vysvětlí změnu objemu 
kapalného, pevného i plynného tělesa při změně 
teploty. Vysvětlí, co to je bimetalový pásek.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

   

Fyzika 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

Má představu o mechanickém pohybu a jeho 
relativnosti, uvádí ji do souvislosti s příklady ze života ( 
pohyb auta vzhledem k okolní krajině, pohyb cestujícího 
v jedoucím vlaku atd.) . Vyvodí závěr, že pohyb je 
základní vlastnost všech těles ve vesmíru. Operuje s 
pojmy trajektorie, dráha, na příkladech rozlišuje různé 
druhy pohybu. Analýzou vytvoří i definici těchto 
pohybů. Používá pojmy dráha, rychlost, čas, za pomocí 
vzorců umí tyto veličiny vypočítat. Experimentálně i 
výpočtem určí průměrnou rychlost pohybu tělesa.

Pohyb a klid tělesa

F-9-2-03 změří velikost působící síly Znázorní sílu pomocí orientované úsečky, vyjmenuje 
značku i jednotku síly, zná její násobky i díly. Osvojí si 
algoritmus pro výpočet gravitační síly, její velikost měří 

Síla a její měření
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siloměrem.
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

Dovede složit 2 síly působící stejným i opačným 
směrem, a to jak experimentálně, tak graficky, chápe 
princip skládání sil, užívá pojem výslednice. Skládá síly 
různého směru pomocí rovnoběžníku sil.

Skládání sil

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

Orientuje se ve vzájemném působení těles a polí. Na 
příkladech rozlišuje účinky posuvné, otáčivé a 
deformační. Dojde k poznání o závislosti posuvných 
účinků na velikosti síly a na hmotnosti tělesa. Používá 
poznatků prvního Newtonova pohybového zákona – 
zákona setrvačnosti k objasnění jevů z běžného života. 
Samostatně řeší úlohy upevňující poznatky o prvním i 
druhém Newtonově pohybovém zákonu.
Užívá pojem páka, rameno síly , moment síly. Používá 
jeho jednotku. Při výpočtech uplatňuje podmínky pro 
rovnováhu na páce. Vysvětlí užití a účelnost páky v 
běžném životě, popíše jednotlivá zařízení .
Pozná kladku pevnou, volnou i kladkostroj, zná účelnost 
jejich použití a umí uplatnit algoritmus výpočtu 
rovnováhy na těchto jednoduchých strojích k základním 
výpočtům. Sestaví jednoduchou soustavu k ověření 
znalostí.

Posuvné a otáčivé účinky sil

F-9-2-03 změří velikost působící síly Rozlišuje pojem tlaková a tahová síla, vyjmenuje 
příklady účinků těchto sil. Změří velikost třecí síly, na 
základě zkoumání závislosti velikosti třecí síly na jakosti 
stykových ploch a na velikosti tlakové síly vysloví závěr. 
Objasní význam třecí síly v praxi, účelnost jejího 
zmenšování nebo naopak zvětšování.

Deformační účinky, tření

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

Objasní účinky vnější tlakové síly na hladinu kapaliny, k 
vysvětlení jevů užívá Pascalova zákona, popisuje pokusy 
a objasní je. Nakreslí jednoduché schéma hydraulického 
zařízení, vysvětlí je a popíše jeho užití v praxi.
Na základě pokusů se seznámí s účinkem gravitační síly 
na kapalinu, popíše tlakovou sílu kolmo na dno i 

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
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hydrostatický tlak, vysvětlí jeho příčiny.
Vysvětlí existenci a příčiny vztlakové síly, její využití v 
praxi, odříká Archimedův zákon, dokáže jej vysvětlit i 
jeho poznatky používá k výpočtům. Vyvodí podmínky 
pro plování těles v kapalině a určí souvislost velikosti 
ponořeného objemu tělesa a hustotou kapaliny.

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

Vysvětlí pojmy a příčiny atmosférického tlaku a tlakové 
síly s ním související, ověří to pokusem. Popíše 
Torricelliho pokus jako princip měření atmosférického 
tlaku. Vyjmenuje a popíše přístroje k měření 
atmosférického tlaku i tlaku uvnitř nádoby. Aplikuje 
platnost Archimedova zákona v atmosférickém tlaku. 
Dokáže vysvětlit význam těchto poznatků v praxi – 
balóny. Rozliší pojmy přetlak, podtlak.

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

Popíše příčiny světelných jevů, nikoliv jejich princip. 
Používá pojmy světelný zdroj, optické prostředí, šíření 
světla. Zná hodnotu rychlosti světla ve vakuu. Vysvětlí 
vznik stínu i polostínu. Vyjmenuje měsíční fáze, zatmění 
Slunce i Měsíce.
Formuluje zákon odrazu světla, dokáže ho ověřit na 
pokusu. Sleduje zobrazení tělesa rovinným zrcadlem a 
graficky ho znázorní. Rozlišuje kulová zrcadla a popíše 
jejich použití v praxi.
Na pokusu pozoruje lom světla, popíše jej na hranolu, 
dokáže jej znázornit graficky. Na základě pokusů 
optickým hranolem popíše spojité spektrum a tyto 
poznatky aplikuje na použití v přírodě – duha.

Světelné jevy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

Používá pojmy mechanická práce, výkon, pohybová a 
polohová energie k objasnění fyzikálních dějů, popíše 
vzájemnou přeměnu polohové a pohybové energie v 
gravitačním poli Země. Objasní, že změna pohybové 
energie, polohové energie v gravitačním poli Země a 
energie pružnosti jsou vždy spojeny s konáním 
práce.Využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich převodu při řešení 
konkrétních problémů a úloh.

Práce, energie

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

Dovede pojem vnitřní energie použít k vysvětlení 
fyzikálních jevů, spojuje její změny s ději konání práce a 
tepelné výměny. Používá teplo jako fyzikální veličinu 
ekvivalentní mechanické práci.
Osvojí si vzorec pro výpočet tepla a používá jej k 
výpočtu tepla a hmotnosti, popřípadě změny teploty. 
Orientuje se v matematicko – fyzikálních tabulkách, 
používá je k vyhledávání měrné tepelné kapacity látek. 
Vysvětlí, co tato veličina udává, porovnává vlastnosti 
materiálů a spojuje s nimi výhody a nevýhody materiálů 
při tepelné výměně.

Vnitřní energie, teplo

Změny skupenstvíF-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

Změny skupenství tělesa spojuje se změnami jeho 
vnitřní energie. Jednoznačné rozlišování změn 
skupenství látek zpřesňuje a obohacuje jeho jazykové 
vyjadřování. Používá veličiny teplota tání, měrné 
skupenské teplo tání, skupenské teplo tání, orientuje se 
v tabulce teploty tání, porovnává vlastnosti materiálů a 

Pístové spalovací motory
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spojuje s nimi výhody a nevýhody materiálů. Popíše 
rozdíl mezi vypařováním a varem. Pojmenuje různé 
změny skupenství.
Podle modelu popíše základní prvky konstrukce 
spalovacích motorů a objasní rozdíl mezi vznětovým a 
zážehovým motorem.

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

Spojuje elektrický náboj s existencí částic s kladným a 
záporným nábojem ve stavbě atomů a s existencí 
volných částic s elektrickým nábojem ve stavbě látek. 
Používá pojem elementární náboj, zná jednotku 
coulomb i převod mezi nimi. Na základě pokusu popíše 
elektrostatickou indukci i polarizaci nevodiče.

Elektrický náboj, elektrické pole

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

Definuje elektrický proud jako usměrněný pohyb 
volných částic a to jak v kovech, tak v kapalinách. Popíše 
zdroje stejnosměrného napětí – el články. Rozliší 
stejnosměrný proud od střídavého.
Vysloví Ohmův zákon a aplikuje v jednotlivých 
výpočtech napětí, proudu i odporu. Orientuje se v 
grafickém znázornění el. proudu na el. napětí a dovede 
jednoduchý graf sám sestavit. Sestaví el. obvod a 
pomocí měřících přístrojů změří napětí i proud v 
jednotlivých částech obvodu. Používá zákonitostí při 
zapojení rezistorů za sebou i vedle sebe k výpočtům el. 
proudu, odporu i napětí v el. obvodech. Dokáže určit, 
jak lze zapojit el. obvod jako dělič el. proudu i el. napětí. 
Popíše reostat. Znalost algoritmu pro výpočet el. práce a 
výkonu i jejich jednotky prokáže na výpočtech.

Elektrický proud

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

Popíše zdroje a druhy zvuku, prostředí, kterým se zvuk 
šíří. Prokáže znalost přibližné velikosti rychlosti zvuku ve 
vzduchu, ve vodě i v oceli. Definuje kmitočet a na 
základě něho výšku tónu. Podle obrázku popíše stavbu 
ucha i důležité části pro přijímání zvuků. Určí hranice 
slyšitelnosti podle kmitočtu, používá pojmy ultrazvuk a 
infrazvuk a dokáže je určit podle kmitočtu. Popíše 

Zvukové jevy
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nucené chvění a rezonanci, pozná tóny harmonické. 
Dokáže vysvětlit vznik ozvěny, vysvětlí pojem dozvuk. Je 
seznámen s přibližnými hladinami zvuku v dB, určí práh 
slyšení i práh bolesti. Popíše, proč je nebezpečné 
pobývat dlouho a často ve velkém hluku.

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

Definuje meteorologii a vyjmenuje základní 
meteorologické prvky. Vysvětlí, co to je podnebí nebo-li 
klima. Vyjmenuje vrstvy atmosféry a charakterizuje je. 
Vyjmenuje základní meteorologické jevy, popíše jejich 
způsob měření a charakterizuje je: (vlhkost vzduchu, 
kapalnění vodních par v ovzduší, srážky, tlak vzduchu, 
vítr, teplota vzduchu).
Dokáže popsat jednoduchou meteorologickou stanici a 
co se tam měří. Vysvětlí současné problémy 
znečišťování atmosféry, vysvětlí co to je ozón, 
skleníkový efekt.

Počasí kolem nás

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Fyzika 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení Spojuje magnetické pole s usměrněným pohybem částic Elektromagnetické jevy
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magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

s el. nábojem v elektrickém poli. Vysloví Ampérovo 
pravidlo pravé ruky a dokáže ho použít na příkladech. 
Popíše elektromagnet, zvonek, jistič a 
elektromagnetické relé. Při pokusu ukáže pohybové a 
otáčivé účinky magnetického pole na vodič, kterým 
prochází el. proud. . Popíše elektromotor.
Pomocí pokusu popíše elektromagnetickou indukci.

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

Stručně popíše základní principy vzniku střídavého 
proudu. Orientuje se v časovém grafickém znázornění – 
sinusoidě. Prokáže znalost pojmu perioda a kmitočet. 
Dokáže použít vzorec pro výpočet kmitočtu a periody, 
orientuje se v rozdílu mezi alternátorem a dynamem.
Popíše transformátor, používá transformační poměr, 
vysvětlí rozvodnou síť.

Střídavý proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

Na základě pokusu popíše elektrolýzu, prokáže znalost 
pojmu elektroda, elektrolyt, popíše pokovování. Popíše 
princip jiskrového elektrického výboje, elektrického 
oblouku a výboje ve zředěných plynech. Popíše princip 
blesku a nebezpečí z toho plynoucí.

Vedení el. proudu v kapalinách a plynech

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu

Popíše změnu odporu v polovodičích, pojmenuje 
některé druhy polovodičů – fotorezistor, termistor. 
Popíše vznik polovodiče typu P i polovodiče typu N. 
Popíše princip polovodičové diody i způsob jejího 
zapojení v propustném i závěrném směru. Prokáže, že ví 
, co je voltampérová charakteristika diody a dokáže se v 
ní orientovat. Dokáže popsat užití diody jako 
jednoduchého usměrňovače a vznik tepavého 
proudu.Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností.
Řídí se základními bezpečnostními pravidly pro práci s 
elektrickým proudem.

Vedení el. proudu v polovodičích

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

Podá přehled elektromagnetických vln a jejich užití, 
vysvětlí pojem vlnová délka, zná hodnotu rychlosti 
světla ve vakuu. Popíše podstatu světla, prostředí, v 

Elektromagnetické záření
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jakém se elektromagnetické vlny šíří. Popíše zdroje 
záření i jejich způsob užití.

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

Na pokusech popíše lom světla na rozhraní různých 
optických prostředí, dokáže je graficky znázornit. Na 
pokusech i graficky vysvětlí lom na čočce spojné i 
rozptylce. Dokáže určit, jaký obraz vznikne. Popíše oko z 
fyzikálního hlediska, určí, jak napravovat základní 
optické vady – dalekozrakost i krátkozrakost. Dokáže 
sestavit ze stavebnicových pomůcek lupu, mikroskop a 
dalekohled i je graficky znázornit.

Světelné jevy a jejich užití

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

Popíše stavbu atomu, používá pojmy nukleony, 
nukleonová čísla, vysvětlí pojem nuklidy. Prokáže, že zná 
podstatu 3 druhů záření – alfa, beta i gama, jejich 
nebezpečnost i způsob ochrany před nimi. Na některých 
známých přirozených radionuklidech popíše proces 
přeměny i užití radioaktivity v různých oborech činností. 
Popíše řetězovou reakci i uvolňování jaderné energie. Za 
pomocí obrázku popíše jaderný reaktor. Zná možná 
nebezpečí jaderných reakcí i způsob ochrany. Zhodnotí 
výhody a nevýhody využívání různých energetických 
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.

Jaderná energie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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5.15 Chemie 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Povinný Povinný

   

Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Chemie zasahuje do vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA a částečně do vzdělávací 

oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Svým charakterem umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem 
přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací 
v praktickém životě, a přináší základní podněty ovlivňování zdraví zejména v oblasti zdravého životního 
stylu, ekologie a zdravé výživy.

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

Vyučovací předmět Chemie je vyučován pouze na druhém stupni v 8. a 9. ročníku vždy po dvou hodinách 
týdně, jeho celková hodinová dotace tedy činí 4 hodiny. Chemie je vyučována formou jednotlivých 
vyučovacích hodin, které jsou doplněny o experimenty. Experimenty, které z hlediska bezpečnosti práce a 
příslušných právních norem nemohou provádět žáci přímo, provádí vyučující demonstrační metodou, 
ostatní v závislosti na možnostech a vybavení laboratoře provádějí přímo žáci, a to v méně početných 
skupinách. Z experimentů žáci deduktivní metodou vyvozují obecné závěry (metoda aktivní konstrukce 
poznatku). Výuka je zaměřena na chemické děje a chemické látky, se kterými se běžně žáci setkávají. Žáci 
jsou při získávání nezbytných teoretických informací vedeni k samostatnosti a využívání moderních 
informačních a komunikačních technologií.

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

Kompetence k učení:
Při vyhledávání nezbytných teoretických informací vedeme žáky k samostatnosti a tím rozvíjíme jejich 

schopnost potřebné informace a zvažovat jejich důležitost a učíme je pracovat s odbornou literaturou. Při 
práci s informacemi vedeme žáky ke správnému užívání odborných termínů.  Uplatněním deduktivních 
metod rozvíjíme logické myšlení žáků a jejich schopnost použít nabyté znalosti a dovednosti v praxi. 
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Název předmětu Chemie
Kompetence k řešení problémů:

Uplatňováním deduktivní metody aktivní konstrukce poznatku vedeme žáky ke správnému pochopení 
problémů a hledání jejich efektivních řešení. 
Kompetence komunikativní:

Písemnými zápisy z rozsáhlejších experimentů a laboratorních cvičení s využitím informačních a 
komunikačních technologií rozvíjíme v žácích schopnost vhodně a efektivně prezentovat výsledky své 
práce. 
Kompetence sociální a personální:

Prováděním experimentů v malých skupinách pod vedením vyučujícího učíme žáky spolupráci 
v kolektivu a týmové práci.  Dodržování zásad bezpečnosti práce a praktické ukázky první pomoci při 
zasažení nebezpečnými nebo zdraví škodlivými látkami vedou žáky ke  zodpovědnosti za své zdraví a život. 
Kompetence občanské:

Prohlubováním znalostí a samostatným získáváním informací v oblasti ekologie, paliv, získávání energie 
a ochrany životního prostředí vedeme žáky k utváření pozitivního postoje k okolnímu světu a úctě 
k životnímu prostředí.  S využitím mezipředmětových vztahů z oblasti zeměpisu a přírodopisu metodou 
vytváření prezentací k ekologickým globálním a lokálním problémům upevňujeme ekologické myšlení, 
kladný vztah k životnímu prostředí a základní znalosti globálních problémů lidstva. 
Kompetence pracovní:

Pomocí práce na experimentech utužujeme v žácích pracovní návyky a rozvíjíme vnímání potřeby 
dodržování pravidel a kázně zejména v místech, kde je zvýšené riziko úrazu, jakým je chemická 
laboratoř.  Diskusí nad obnovitelností zdrojů surovin a energií vychováváme žáky  k šetrnosti při 
hospodaření s přírodními zdroji. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

 Vyžaduje-li to bezpečnost práce, jsou žáci v případě provádění experimentů a laboratorních cvičení děleni 
na polovinu. 

   

Chemie 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Vlastnosti látek
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

Pracuje bezpečně s používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost

Zásady bezpečné práce

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-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v 
modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek

Posoudí nebezpečnost vybraných látek - objasní jednání 
v případech havárie

Nebezpečné látky

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení
CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi

Rozlišuje, vypočítá složení roztoku, vysvětlí rozpouštění 
látek, navrhne postupy oddělování složek směsí

Směsi

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

Rozliší různé druhy vody, uvede příklady jejich výskytu a 
použití

Voda

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění

Vysvětlí složení vzduchu, uvede příklady znečišťování 
vzduchu, navrhne preventivní opatření znečišťování

Vzduch

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech

Používá pojmy v souvislostech Složení látek
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CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

Rozlišuje chemické prvky a pojmy, užívá v souvislostech, 
rozporná kovy a nekovy

Prvky

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

Rozlišuje chemické sloučeniny a užívá ve správných 
souvislostech

Chemické sloučeniny

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 
nebo produktu
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

Rozliší výchozí látky a produkty, uvede příklady 
důležitých reakcí, zhodnotí využití chemických reakcí, 
aplikuje poznatky v praxi

Chemické reakce

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

Porovná vlastnosti významných oxidů, posoudí jejich vliv 
na ŽP

Oxidy

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim 
lze předcházet

Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede vliv na ŽP Kyseliny a Hydroxidy

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

Orientuje se na stupnici Ph, zaměří reakci roztoku, 
uvede příklady v praxi

Soli

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

Pojmenuje a využívá vhodné pracovní postupy, 
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů.

Základní laboratorní postupy a metody

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 

Zpracuje laboratorní protokol Příprava a provedení laboratorní práce
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reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi
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

Dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 
prostředí při experimentální práci

Pravidla BOZP a ŽP

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

Poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři První pomoc při poranění

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Chemie 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

Rozliší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití

Uhlovodíky

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a Zhodnotí užívání přírodních a vyrobených paliv, uvede Paliva
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vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

příklady produktů z ropy

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

Rozliší vybrané deriváty, uvede jejich zdroje, vlastnosti, 
použití

Deriváty uhlovodíků

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 
sacharidů.
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

Orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy, objasní funkci a zdroje cukrů, tuků, bílkovin 
a vitamínů

Přírodní látky

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

Zhodnotí využití druhotných surovin z hlediska rozvoje 
ŽP

Chemický průmysl v ČR

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim 
lze předcházet

Uvede příklady průmyslových hnojiv, zhodnotí jejich 
využití v zemědělství, zhodnotí jejich vliv na ŽP

Průmyslová hnojiva

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

Uvede příklady stavebního materiálů, vysvětlí jejich 
využití v praxi

Stavební materiály

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

Zhodnotí využití v průmyslové výrobě a jejich význam 
pro člověka

Plasty a syntetická vlákna
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CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

Uvede jejich příklady, orientuje se v jejich využití v praxi, 
posoudí jejich vliv na ŽP

Detergenty, pesticidy, insekticidy

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-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe

Aplikuje znalosti o principech kvašení na řešení situace z 
praxe

Hořlaviny

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

Orientuje se v přípravě a využívání látek v praxi a jejich 
vlivech na ŽP a zdraví člověka

Léčiva a návykové látky

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

Porovná jejich vlastnosti a zhodnotí jejich vliv na člověka Otravné látky

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

Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, 
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů

Základní laboratorní postupy a metody

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl

Postup při zpracování protokolu z daného tématu

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

Vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny 
podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci

Příprava na laboratoř.práce

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 

Dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 
prostředí při experimentální práci

Pravidla BOZP a ŽP
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rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
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

Poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři První pomoc při poranění

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

Definuje pojmy redoxní reakce, oxidace a redukce, zná 
jejich využití v praxi.

Redoxní reakce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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5.16 Přírodopis 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodopis a ekologie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, částečně navazuje 

na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na I.stupni a zasahuje do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Člověk 
a svět práce. Předmět umožňuje svým charakterem poznávání přírody jako celku i jejich částí, chápání 
přírodních dějů v jejich souvislostech, poskytuje příležitosti k pochopení vztahu mezi stavem přírody a 
lidskou činností.

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

Předmět Přírodopis a ekologie je vyučován na druhém stupni v 6., 7., 8. ročníku vždy po dvou hodinách 
týdně a v 9. ročníku jedna hodina týdně, jeho celková hodinová dotace činí 7 hodin. Přírodopis a ekologie je 
vyučován formou jednotlivých vyučovacích hodin, které jsou doplněny o praktické práce s přírodním 
materiálem, vycházky do blízkého okolí školy, žákovské experimenty a krátkodobější tématické projekty. 
Praktické práce a pozorování provádí žáci ve skupinách, jsou vedeni k využívání zkušeností, k zobecňování 
pozorovaných jevů, k samostatnosti.Výuka předmětu probíhá převážně v kmenové třídě, podle možnosti 
na školním pozemku nebo na vycházce přímo v terénu.

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

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací, k práci s odbornou literaturou, učíme je třídit 
informace a užívat v praxi zadáváním přiměřeně obtížných úkolů k samostatnému zpracování – referáty, 
krátkodobé projekty. Pomáháme jim nacházet vhodné metody učení – výpisky, poznámky, pamětní učení, 
atd. Provádíme jejich praktický nácvik. Při práci s informacemi, při prezentaci prací vedeme žáky ke 
správnému užívání odborných termínů, znaků a symbolů. Často vycházíme z experimentů a metodou 
aktivní konstrukce poznatku vedeme žáky k poznání obecného. Při zpracovávání zadaných úkolů rozvíjíme 
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Název předmětu Přírodopis
schopnost práce s výpočetní technikou. 
Kompetence k řešení problémů:
Zadáváním problémových úloh učíme žáky formulovat problém, hledat způsoby řešení, zobecňovat, 
vyvozovat závěry,  utváříme dovednost samostatného rozhodování. Řešením logických úloh a jejich 
následným rozborem upevňujeme v žácích schopnost kriticky hodnotit výsledky své práce. Diskusí nad 
nezdarem při řešení problémů vedeme žáky k práci s chybou a k rozvíjení jejich sebekontroly
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky sdělovat své názory, myšlenky a poznatky z pozorování a pokusů, vhodně prezentovat výsledky 
prací – referáty, výstavky,  klademe důraz na schopnost písemného vyjadřování – zápisy z laboratorních 
cvičení. Na modelových situacích vytváříme dovednost vyjadřovat se, racionálně obhajovat a zdůvodňovat 
svoje stanoviska, naslouchat jiným a respektovat jejich názory – řízená diskuse o daném problému. Vedeme 
žáky k tomu, aby při komunikaci v kolektivu respektovali názory jiných. Prací s odbornou literaturou a na PC 
učíme žáky schopnosti vyhledávat, zpracovávat informace a následně je aplikovat při řešení konkrétních 
problémů. Při práci na projektech vedeme žáky k využívání různých medií.
Kompetence sociální a personální:
Při řešení úkolů učíme žáky týmové spolupráci, kolektivnímu rozhodování. Při poznávání lidského těla 
vedeme žáky k péči o svůj vzhled a čistotu, k zodpovědnosti za své zdraví a život a zapojujeme se do 
nabízených preventivních programů (besedy s odborníky, výtvarné a literární soutěže, výstavy). 
Aktivizačními metodami, relaxačními chvilkami a osobním pozitivním přístupem vedeme žáky k vytváření 
duševní, tělesné a sociální pohody. Vedeme žáky k realistickému hodnocení svých schopností pomocí 
srovnávání své práce s prací ostatních.
Kompetence občanské:
Rozšiřováním a sdělováním nových informací vytváříme pozitivní postoj a úctu k přírodě a všemu živému. 
Poznatky získané na základě  sledování aktuálního dění prezentují žáci při společných diskusích a přitom je 
učíme vytvářet si postoje ke globálním problémům lidstva a zamýšlet se nad příčinami těchto jevů. 
Ekologické myšlení utváříme hodnocením lokálních ekologických problémů. Vedeme žáky ke sledování a 
dodržování právních norem v oblasti ŽP  využíváním zpráv z tisku a Internetu. Aktivně se zúčastňujeme akcí 
zaměřených k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Den  životního prostředí, Den Země, apod.).
Kompetence pracovní:

Při praktických činnostech utváříme u žáků pracovní návyky, morálku a kázeň.  Vedeme žáky k 
zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním zdrojům účastí na sběru odpadových 
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Název předmětu Přírodopis
surovin, k šetření energiemi, k péči o čistotu a pořádek okolí školy, bydliště, apod.  Praktickým 
seznamováním žáků se zásadami 1. pomoci je vedeme k bezprostřednímu poskytnutí pomoci zraněnému a 
znalosti požádat o odbornou pomoc. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Vyžaduje-li to povaha práce, jsou žáci při laboratorních cvičeních děleni na polovinu.

   

Přírodopis 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel

Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou, 
živočišnou a bakteriální, chápe základní projevy a 
podmínky života organismů

Stavba buňky

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

Uvede na příkladech význam bakterií, virů a sinic v 
přírodě a pro člověka

Jednobuněčné organismy

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům

Rozlišuje základní skupiny řas, chápe jejich význam pro 
život všech organismů

Botanika-nižší rostliny

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků
P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků

Rozpozná naše nejvzácnější jedovaté i jedlé houby, 
porovná jejich charakteristické znaky - objasní funkci 
dvou organismů ve stélce lišejníku

Houby-lišejníky
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P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

Porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zhodnotí jejich význam v 
přírodě a pro člověka

Zoologie-bezobratlí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

   

Přírodopis 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku

Porovná a odvodí uspořádání rostlinného těla, vysvětlí 
vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů

Anatomie a morfologie rostlin

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

Vysvětlí princip rostlinných procesů a jejich využití při 
pěstování

Fyziologie rostlin

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

Rozlišuje základní skupiny rostlin a určuje význačné 
zástupce pomocí klíčů a atlasů

Systém rostlin

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí

Odvodí na základě pozorování přírody,význam rostlin 
pro člověka a přírodu

Význam a ochrana rostlin

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy Porovná vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlí Stavba těla, funkce těla
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do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

funkci jednotlivých orgánů

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

Rozlišuje a porovná skupiny živočichů, určuje vybrané 
živočichy a zařazuje do skupin

Vývoj a systém živočichů

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy

Zhodnotí význam živočichů pro člověka, uplatňuje 
zásady bezpečného chování vůči živočichům

Význam a ochrana živočichů

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

Odvodí na základě pozorování chování živočichů v 
přírodě a objasní jejich způsob života

Chování živočichů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

   

Přírodopis 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Přírodopis 8. ročník

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

Rozlišuje různé řády savců, aplikuje své praktické 
poznatky v teorii, charakterizuje jejich hlavní zástupce

Savci

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

Orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka, objasní vznik a vývin nového jedince 
od početí do stáří

Fylogeneze a ontogeneze člověka

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

Anatomie a fyziologie

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady prevence a léčby, aplikuje 
předlékařskou první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

Nemoci, úrazy a prevence

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

Vysvětlí pojem správný a nesprávný životní styl a jeho 
dopad na zdraví člověka

Životní styl

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 

Rozliší základní kosti v lidském těle Opěrná soustava
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Přírodopis 8. ročník

početí až do stáří
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

Objasní funkci svalů a rozliší jejich umístění Pohybová soustava

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

Objasní funkci krve, rozlišuje krevní skupiny, porovná 
krevní oběhy, aplikuje předlékařskou první pomoc

Oběhová soustava

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci Zhodnotí význam dýchací soustavy a rozlišuje její hlavní Dýchací soustava
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Přírodopis 8. ročník

základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

části

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

Určí polohu, objasní funkci jednotlivých orgánů Trávicí soustava

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

Vysvětlí funkci ledvin, určí jejich polohu, objasní stavbu 
nefronu

Vylučovací soustava
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Přírodopis 8. ročník

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

Objasní vznik a vývin jedince, rozlišuje rozdílnou stavbu 
muže a ženy

Rozmnožovací soustava

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 

Objasní funkci mozku, rozlišuje funkci žláz s vnitřní 
sekrecí

Řídící soustava
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Přírodopis 8. ročník

vztahy
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

   

Přírodopis 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života

Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání 
života

Země

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny s použitím určovacích látek

Nerosty a horniny

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 

Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 
dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody

Vnější a vnitřní geologické procesy
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Přírodopis 9. ročník

oběhu vody
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě

Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, 
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě

Půdy

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému

Vysvětlí geologické změny na Zemi a vznik života, uvede 
příklady výskytu organismů

Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků

Rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků

Geologický vývoj a stavba území ČR

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

Uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj různých ekosystémů

Podnebí a počasí ve vztahu k životu

Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy 
počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy 
a možné dopady i ochranu před nimi 

Ochrana a využití vodních zdrojů, význam jednotlivých 
vrstev ovzduší pro život, vliv klimatických změn na živé 
organismy

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi, rozlišuje a uvede příklady systémů 
organismů-populace, společenstva, ekosystémy a 
objasní na základě příkladu základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému, vysvětlí podstatu 
potravního řetězce

Organismy a prostředí

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému

Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy 
ekosystému

Ochrana přírody a životního prostředí
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Přírodopis 9. ročník

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody

Aplikuje praktické metody poznání přírody, dodržuje 
základní pravidla bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody

Praktické metody poznávání přírody

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

    

5.17 Zeměpis 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 1 2 2 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován jako samostatný 

předmět na 2. stupni základní školy.Zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty ze vzdělávací oblasti Člověk 
a příroda – chemií, fyzikou a přírodopisem. Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty 
z ostatních vzdělávacích oblastí – Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Informační a 
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Název předmětu Zeměpis
komunikační technologie.

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

Zeměpis se vyučuje v kmenových třídách s využitím všech dostupných pomůcek, formou frontálního 
vyučování, skupinové práce, zeměpisných vycházek s pozorováním a projektů. Týdenní časová dotace 
předmětu je v 6., 8. a 9. ročníku 2 hodiny, v 7. ročníku 1 hodina.

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Kompetence k učení:
Rozvíjíme u žáků dovednost pracovat se zdroji geografických informací, vedeme je k trvalému zájmu o 
poznávání vlastní země, regionů světa.
Kompetence k řešení problémů:
Podněcujeme žáky k hledání různých řešení problému a schopnosti řešení obhájit.
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k přesným formulacím a výstižnému, souvislému vyjadřování svých myšlenek, k porozumění 
různým druhům textů a záznamů – hlavně mapám, plánům.
Kompetence sociální a personální:
Spoluprací ve skupině rozvíjejí schopnost diskuse, pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru v týmu.
Kompetence občanské:
Učíme žáky respektovat přesvědčení druhých lidí v různých částech světa, chápat základní principy, na 
nichž spočívají společenské normy různých kultur, chápat základní ekologické souvislosti.

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

Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k úctě a ochraně životního prostředí, k dodržování řádů v chráněných oblastech, zoologických 
a botanických zahradách, muzeích apod. Při terénní práci podporujeme dodržování pravidel hygieny a 
bezpečnosti práce.

   

Zeměpis 6. ročník

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

• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy

Objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární 
systém a tělesa sluneční soustavy, charakterizuje 
polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce, 
aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční soustavě v 
pohledu na zemské těleso, orientuje se na hvězdné 
obloze, rozumí pojmům: planeta, hvězda, planetky, 
měsíce, meteorická tělesa, komety, Galaxie

Postavení Země ve vesmíru

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů

Používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti 
planety Země, orientuje se v přírodě podle Slunce, 
hodnotí důsledky otáčení Země kolem své vlastní osy a 
oběhu Země kolem Slunce pro praktický život na Zemi, 
vysvětlí podstatu polárního dne a noci, dokáže v praxi 
využít znalostí o jarní a podzimní rovnodennosti, zimním 
a letním slunovratu

Tvar a pohyby planety Země

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Používá globus jako zmenšený a zjednodušený model 
planety Země k demonstraci zemského povrchu

Glóbus, měřítko glóbu

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

Používá různé druhy plánů a map, orientace na mapě, 
znázornění výškopisu a polohopisu, zná smluvené 
značky, vyhledává informace na mapě a v atlasu

Měřítko mapy a plánů, grafika mapy, výškopis, 
polohopis, orientace mapy

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

Používá zeměpisnou síť a s pomocí souřadnic určuje 
geografickou polohu lokalit na Zemi, vysvětlí příčiny 
rozdílného času, pochopí účel časových pásem, dokáže 
stanovit místní čas, rozumí pojmům poledník, hlavní 

Poledníky, rovnoběžky, zeměpis.souřadnice a z. síť, 
určování geografické polohy a časových pásem
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poledník, rovnoběžka, rovník, zeměpisná síť, 
nadhlavník,obratníky, polární kruh

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Vysvětlí pojem krajinná sféra, orientuje se v objektech, 
jevech, procesech a složkách přírodní sféry, posuzuje 
zemský povrch - reliéf jako výsledek složitého působení 
endogenních a exogenních činitelů a lidských činností, 
pracuje s pojmy: počasí, podnebí, meteorologické prvky, 
celkový oběh vzduchu v atmosféře, vymezí a vyhledává 
na mapách různé podnebné pásy a porovnává je, 
pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě 
svého bydliště, seznámí se s rozložením vody na Zemi, 
popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich 
hospodářské využití, rozumí pojmům mateční hornina, 
humus, eroze půdy, vysvětlí význam, využití a ochranu 
půdy, příčiny úbytku půdy na světě, objasní uspořádání 
bioty v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce, 
vymezí geografická šířková pásma na Zemi, seznámí se s 
vlivy člověka na přírodní prostředí

Krajinná sféra Země a její složky, pevninské a oceánské 
tvary zemského povrchu, význam jednotlivých 
přírodních složek na Zemi

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

   

Zeměpis 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytýčí 
společné znaky daného regionu, provede porovnání 
jednotlivých regionů

Zeměpis světadílů - Amerika, Asie, Evropa, Amerika - 
fyzickogeografic. sféra

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Vyhledává a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní 
a významná města

Zeměpis světadílů - Afrika, Austrálie, Oceánie, poloha, 
rozloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo, přírodní zdroje, obyvatelstvo a 
hospodářství
Amerika - socioekonomic. sféra, regionalizace, char. 
Států
Zeměpis světadílů, polární oblasti

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Vyhledává na mapách hlavní soustředění osídlení a 
hospodářských činností v jednotlivých světadílech, v 
regionech a modelových státech, popíše a porovná 
jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a 
zvažuje souvislost s přírodními poměry

Asie - fyziogeografic. a socioekonomic. sféra, 
regionalizace, státy

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

Seznámí se s mezinárodními organizacemi Mezinárodní organizace

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské Určí geografickou polohu a vyhledává na mapách Zeměpis světadílů - Afrika, Austrálie, Oceánie, poloha, 
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atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa

polární oblasti, uvede význam Arktidy a Antarktidy, 
seznámí se s globálními problémy, které těmto 
oblastem hrozí, posoudí význam mezinárodní politické a 
vědecké spolupráce při výzkumu a využívání polárních 
oblastí

rozloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo, přírodní zdroje, obyvatelstvo a 
hospodářství
Amerika - socioekonomic. sféra, regionalizace, char. 
Států
Zeměpis světadílů, polární oblasti

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa

Dokáže na mapě lokalizovat významné geografické 
pojmy, se kterými se seznámí, provede regionalizaci v 
jednotlivých světadílech, vytýčí společné znaky daného 
regionu a provede porovnání jednotlivých regionů, 
vyhledá a provede stručnou charakteristiku 
nejvýznamnějších států jednotlivých oblastí

Asie - fyziogeografic. a socioekonomic. sféra, 
regionalizace, státy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

   

Zeměpis 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Určí absolutní geografickou polohu České republiky, 
vyhodnotí relativní geografickou polohu České republiky 
s rozlohou vybraných států světa a s rozlohou 
sousedních států, popíše s pomocí obecně zeměpisných 
a tématických map vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledává 
horopisné celky, charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, 
rostlinstvo a živočišstvo, zhodnotí stav životního 
prostředí, vymezí NP a CHKO a pochopí jejich důležitost

Evropa - fyziogeografic.a socioekonomic. sféra
Evropa - regionalizace, státy
Absolutní geografická poloha (poloha v zeměpisné 
síti), relativní geografická poloha, rozloha, členitost 
povrchu a přírodní poměry České republiky

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

Vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách největší a 
nejmenší soustředění obyvatelstva v České republice, 
vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější sídla v ČR 
a určí jejich lokalizační faktory, srovnává ukazatele o 
lidnatosti, rozmístění, pohybu a struktuře obyvatelstva 
ČR se sousedními státy, vyhledá aktuální demografické 
údaje týkající se své obce, zpracovává je, vyhodnocuje a 
pokouší se o prognózu dalšího vývoje

Rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry České 
republiky

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

Rozlišuje a porovnává předpoklady rozmístění a 
perspektivu hospodářských aktivit ČR, charakterizuje je 
po jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, 
doprava a spoje, služby, cestovní ruch, zahraniční 
obchod, zhodnotí postavení své obce v rámci 
hospodářství v celé republice

Rozmístění hospodářských činností v ČR

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

Lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a 
administrativní celky v ČR, charakterizuje přírodní 
podmínky, hospodářství, zvláštnosti, kulturní 
zajímavosti jednotlivých regionů a porovnává jejich 
hospodářskou funkci a vyspělost

Regiony ČR

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 

Zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci, 
popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky 

Místní region ČR
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produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

přírody, osídlení, hospodářství a kultury místního 
regionu a jejich možné perspektivy, pracuje aktivně
s turistickou mapou místního regionu

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Vyhledává na mapách nejvýznamnější oblasti 
cestovního ruchu v jednotlivých světadílech

Evropa - fyziogeografic.a socioekonomic. sféra
Evropa - regionalizace, státy
Absolutní geografická poloha (poloha v zeměpisné 
síti), relativní geografická poloha, rozloha, členitost 
povrchu a přírodní poměry České republiky

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Dokáže na mapě lokalizovat významné geografické 
pojmy, s kterými se seznámí

Evropa - fyziogeografic.a socioekonomic. sféra
Evropa - regionalizace, státy
Absolutní geografická poloha (poloha v zeměpisné 
síti), relativní geografická poloha, rozloha, členitost 
povrchu a přírodní poměry České republiky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Zeměpis 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

Pracuje aktivně s tématickými mapami obsahujícími 
informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských 
činnostech v celosvětovém měřítku, rozlišuje a posuzuje 
předpoklady a lokalizační faktory sídel a hospodářských 
aktivit na konkrétních regionálních příkladech, orientuje 
se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, vyhodnocuje 
aktuální demografické ukazatele, popisuje rozmístění 
lidských ras, národů, jazyků, náboženství, lidských sídel, 
nejvýznamnějších aglomerací, určí a vyhledává hlavní 
oblasti světového hospodářství, porovnává a lokalizuje 
na mapách hlavní (jádrové) a vedlejší (periferní) oblasti 
světového hospodářství, vymezí kritéria hodnocení 
vyspělosti státu, uvede, vyhledá a charakterizuje 
příklady států podle stupně rozvoje

Společenské, sídelní a hospodářské poměry 
současného světa

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

Orientuje se na politické mapě světa, uvede aktuální 
počet států současného světa, vyhledá na politické 
mapě světa nově vzniklé státy, rozlišuje a porovnává 
státy světa podle zeměpisné polohy, počtu 

Státy světa, hlavní mezinárodní politické, bezpečnostní 
a hospodářské organizace a seskupení
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Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

obyvatelstva, hlediska svrchovanosti, státního zřízení a 
formy vlády, správního členění, uvádí příklady různé 
míry demokracie ve světě, lokalizuje aktuální příklady 
politických, národnostních a náboženských konfliktů ve 
světě, uvede příklady nejvýznamnějších politických, 
vojenských a hospodářských seskupení

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-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

Vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, diskutuje 
o možných důsledcích a hledá řešení

Globální problémy současného světa

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině

Rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodních a kulturních 
krajin, uvede konkrétní příklady, posuzuje působení 
přírodních, krajinotvorných procesů, vzájemný vztah 
mezi přírodou a lidskou společností, uvede kladné a 
záporné příklady, zhodnotí dodržování zásad ochrany 
přírody a životního prostředí na lokální i globální úrovni, 
navrhne možná řešení problematiky životního prostředí, 
provede rozmístění hlavních ekosystémů, porozumí 
pojmům ekologie, trvale udržitelný rozvoj

Krajina - prostředí, typy krajin, společenské a 
hospodářské vlivy na krajinu a na životní prostředí

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa
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 

Ovládá základy praktické topologie a orientace v terénu, 
využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce, pracuje
s internetem s dalšími materiály při vyhledávání 
informací, aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 
pobytu
v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech

Cvičení a pozorování v terénu v místní krajině - 
orientační body, pomůcky a přístroje, světové strany, 
pohyb podle mapy, azimutu, odhad vzdáleností a 
výšek objektů, panoramatické náčrtky, schématické 
náčrtky pochodové osy,ochrana člověka při ohrožení 
zdraví a života - živelné pohromy, opatření, chování a 
jednání při nebezpečí
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a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

    

5.18 Hudební výchova 

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

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova patří do oblasti Umění a kultura. Je určen pro všechny ročníky 

základní školy. 
Na 1.stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s vyjadřovacími prostředky 
hudebního umění. Učí se s ním tvořivě pracovat, užívat ho jako prostředek k sebevyjádření. Poznávají 
zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými hudebními díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem 
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Název předmětu Hudební výchova
chápat a výpovědi sdělované hudebním dílem rozpoznávat a interpretovat.
Na 2.stupni základního vzdělávání žáci nazírají na hudební umění šířeji. Připomínají si historické a 
společenské souvislosti, které ovlivňovaly umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají i díla literární a 
dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a 
uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat 
umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků překračujících rámec 
jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění 
uměleckému dílu. 

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

Týdenní časová dotace je v 1. – 9. ročníku 1 hodina. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Ročník 
1. – 3. je považován za celek. Žáci se mohou k výuce spojovat z těchto ročníků do různých skupin.

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence komunikativní:
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich 
využívání jako určitého prostředku komunikace.  Žák  uplatňuje svůj individuální hlasový potenciál při 
sólovém, skupinovém nebo sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při tanci a 
pohybovém doprovodu hudby a je mu umožněno, aby interpretoval hudbu podle svého individuálního 
zájmu a zaměření, aktivně vnímá znějící hudbu,  poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i 
funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k  samostatnému experimentování, porovnává výsledky těchto experimentů.
Kompetence sociální a personální:
Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry při různých projektech, v případě potřeby poskytne pomoc, 
vytváří si pozitivní představu o sobě samém. Žák se podílí na společné tvorbě jak pohybového tak 
instrumentálního doprovodu skladby.

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

Kompetence občanské:
Seznamujeme žáky s našimi tradicemi a s kulturním i historickým dědictvím, vedeme je k respektování 
těchto tradic a k jejich aktivnímu prožívání. Budujeme u žáků pozitivní postoj k hudebním dílům.
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Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Dbá na správné držení těla, dýchání, provádí hlasová a 
dechová cvičení.

Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

Zřetelně vyslovuje, zná význam not, rozlišuje tón, zvuk, 
hlas mluvený.

Hudební rytmus (písně ve 2/4 taktu)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

Vytleská rytmus podle vzoru, rozlišuje krátké a dlouhé 
tóny.

Instrumentální činnosti - hra na hudební nástroje 
(reprodukce motivů a témat jednoduchých skladbiček 
pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře)

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

Učí se používat dětské hudební nástroje k rytmickým 
cvičením a hudebnímu doprovodu.

Rytmizace, hudební hry (ozvěna)

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

Poznává a pojmenuje klavír, kytaru, flétnu, dřívka, 
triangl, bubínek, harmoniku

Hudebně pohybové činnosti
- taktování
- pohybový doprovod znějící hudby (pohybová 
improvizace)

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

Provádí hudebně pohybové činnosti (držení těla, chůze, 
jednoduché taneční hry, pochod).

Poslechové činnosti
- kvality tónů hudba vokální, vokálně-instrumentální, 
lidský hlas, hudební nástroj

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

Pozná a naučí se vybrané hudební nástroje podle zvuku Hudební styly (hudba taneční, ukolébavka), 
ukolébavky

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Pozná a naučí se vybrané vánoční koledy, seznámí se s 
vokální hudbou.

Vánoční písně a koledy

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu Hymna ČR

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Hudební výchova 1. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k učení

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

Rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a 
klesavou, zeslabování a zesilování.

Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena,dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování 
hlasového rozsahu, hudební rytmus)

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

Používá dětské hudební nástroje Orffova instrumentáře- 
doplní zpěv hrou na jednoduché hudební nástroje.

Instrumentální činnosti- hra na nástroje, rytmizace 
hudební hry, hudební improvizace

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

Pohybuje se podle daného rytmu, při tanci tleská, do 
pochodu bubnuje, pohybově vyjádří hudbu, zpěv s 
tancem.

Hudebně pohybové činnosti- taktování, pohybový 
doprovod, vyjádření hudby pohybovou improvizací

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

Rozlišuje umělou a lidovou píseň, seznámí se s 
vybranými skladbami klasiků.

Poslechové činnosti - kvalita tónů, vztahy mezi tóny, 
hudební výrazové prostředky

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

Vytleská rytmus podle říkadel a písní. Zná pojmy notová 
osnova, noty, houslový klíč. Rozlišuje noty, pomlky, 
takty. Zazpívá vybrané vánoční koledy.

Vokální činnosti
-intonace, vokální improvizace, dvojhlas, hudební hry

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

Pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku – klavír, 
trubka, housle, harmonika.

Poslechové činnosti- hudba vokální, instrumentální a 
vokálně instrumentální

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Hudební výchova 2. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

   

Hudební výchova 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky správně vybrané jednohlasé písně lidové i 
umělé, nacvičí správné dýchání.

Pěvecké dovednosti, postoj při zpěvu, nácvik 
správného dýchání

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

Vytleská a taktuje 2/4 takt, doprovodí zpěv hrou na tělo 
a jednoduchými rytmickými nástroji, rytmizuje a 
melodizuje jednoduché texty.

Hra na ozvěnu, otázka – odpověď, ťěžká doba, 
poznávání nejznámějších písní podle rytmu

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

Doprovází známě písně na rytmické nástroje. Používání nástrojů Orffova instrumentáře, 
boomwhackers, rytmizace, hudební hry

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

Rozliší rytmus valčíku, polky, pohybem vyjádří tempo, 
znázorní melodii stoupavou, klesavou, pohybuje se 
podle daného rytmu, při tanci tleská, bubnuje při 
pochodu.

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby, 
pohybové vyjádření hudby

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

Rozliší druhy hudby k různým příležitostem – taneční, 
slavnostní, pochodovou. Zapíše správně do notové 
osnovy noty, notu celou, půlovou, čtvrťovou, 
osminovou

Hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka), notová osnova, druhy not
poslech písní a skladeb vybraných učitelem

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

Pozná a rozlišuje některé hudební nástroje ve znějící 
hudbě, rozliší hudbu vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální. Státní hymna.

Hudební nástroje – bicí, dechové, strunné, nástroje 
cimbálové muziky, taneční skupiny, hra na nástroje, 
rytmizace, hudební hry, státní hymna a její autoři

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Hudební výchova 3. ročník

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

   

Hudební výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě,rytmicky 
přesně, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových 
tóninách a při zpěvu získává pěvecké dovednosti.

Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena)
- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
- dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas (rozvíjení 
činností z 1. období)
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu)
- dvojhlas a vícehlas (dvojhlasé písně)
- intonace a vokální improvizace (durové a mollové 
tóniny)
-grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis 
rytmického schématu písně, orientace v notovém 
záznamu)

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

Orientuje se v zápise jednoduché písně či skladby a 
podle svých individuálních schopností ji realizuje.

Intonace a vokální improvizace v durových tóninách - 
grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis 
jednoduchého rytmického schématu v notovém 
zápise)

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

Hraje jednoduché motivy a melodie písní, písně 
doprovodí na rytmický nástroj.

Instrumentální činnosti
- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladeb pomocí nástrojů z Orffova 
instrumentáře)
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Hudební výchova 4. ročník

- rytmizace, melodizace
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby. Poslechové činnosti
- hudební formy (malá a velká, písňová, rondo, 
variace)
- interpretace hudby (slovní vyjádření)

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

Rozliší rytmus, tempo, dynamiku a zřetelné harmonické 
změny. Melodie stoupavá, klesavá. Orientuje se v 
jednoduchém notovém záznamu skladby. Poslouchá 
hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální. 
Orientuje se v poznatcích o životě a díle B. Smetany, A. 
Dvořáka.

Rytmus, tempo, dynamika a zřetelné harmonické 
změny. Melodie stoupavá, klesavá. Jednoduchý 
notový záznam skladby. Poslech hudby vokální, 
instrumentální, vokálně instrumentální. Poznatky o 
životě a díle B. Smetany, A. Dvořáka

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, 
na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace.

Taktování,pohybový doprovod 3/4 a 4/4 - valčíkové 
kroky a menuet -pohybové vyjádření hudby - 
pantomima a pohybové improvizace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

   

Hudební výchova 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 

Zpívá jednohlasé a dvojhlasé písně v durových i 
mollových tóninách, na základě svých dispozic 

Pěvecké dovednosti z prvního období, hlasová 
hygiena, správné dýchání, nasazení a tvorba tónu. 
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Hudební výchova 5. ročník

durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

intonačně čistě a rytmicky správně Hlasový rozsah. Dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon 
a lidový dvojhlas

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

Zazpívá podle not jednoduchou melodii nebo píseň, 
doprovodí ji hrou na nástroj, ztvární ji tancem, diriguje

Poznávání not, nástupy podle opěrných písní. Notový 
zápis části písně, zápis rytmu. Nástroje Orffova 
instrumentáře, hudební doprovod dle svých dispozic

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

Hraje jednoduché motivy a melodie písní, na nástroj 
doprovodí jednotlivé písně

Hraní melodie i na složitější hudební nástroj – flétna, 
klavír, kytara, reprodukce motivů, témata 
jednoduchých skladeb. Rytmické schéma 
jednoduchého motivu

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

Při doprovodu písní vytváří jednoduché předehry, 
mezihry, dohry, provádí elementární improvizace

Tónina písně, dle svých dispozic použije k předehře, 
mezihře či dohře akordy (klavír, kytara), části hlavního 
motivu, popřípadě improvizace

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby Hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka), hudební formy (malá a velká, písňová, 
rondo, variace, interpretace hudby (slovní vyjádření)

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

Při poslechu hudby rozpozná některé výrazové 
prostředky, rozliší změny

Rozlišení rytmu, tempa, dynamiky a zřetelné 
harmonické změny. Melodie stoupavá, klesavá, 
zvukomalba. Opakující se téma v poslouchaných 
skladbách. Jednoduchý notový záznam skladby. Hudba 
vokální, instrumentální, vokálně instrumentální. 
Poznatky o životě a díle B. Smetany, A. Dvořáka, L. 
Janáčka

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

Pohybově vyjádří hudbu, předvede pantomimu, vytváří 
pohybové improvizace. Používá taneční kroky

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby – valčík, 
menuet. Orientace v prostoru – pamatuje si taneční 
pohyby. Vytvoření jednoduché pohybové skladby na 
oblíbenou současnou hudbu. Taneční hry se zpěvem, 
lidové tance

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Hudební výchova 5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

   

Hudební výchova 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

Dokáže podle svých individuálních dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně zpívat v jednohlase, dvojhlase
slovně charakterizuje rozdíl mezi stupnicí a tóninou.

Vokální činnosti
- intonační cvičení: vzestupná a sestupná řada tónů, 
intonace stupnic dur
- zpěv lidových písní práce s notovým zápisem
- říkadlo, píseň- rytmické vyjádření textu písně

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu, vyhledá 
určené takty a rytmy, správně rytmicky doprovází 
jednoduchou píseň na Orffovy nástroje, má rytmické 
cítění a rytmickou paměť, vytvoří vlastní rytmické 
motivy.

Instrumentální činnosti
- reprodukce známých písní s důrazem na první a 
druhou dobu taktu (Já husárek, Malé kotě)
- rytmické hádanky, rytmické ozvěny, hra na tělo
- rytmické hudební formy – pochod, polka, valčík
- analytická práce s písní, jednoduchá písňová forma

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

Pohybem vyjadřuje pochodový, polkový, valčíkový 
rytmus, umí taktovat 2/4, 3/4, 4/4 takt, dokáže 
pohybem vyjádřit obsah písně.

Hudebně pohybové činnosti
- pochod, polka, valčík, mazurka
- hra na dirigenta a orchestr
- dramatizace písní

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 

Sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a 
dovede je pojmenovat, rozliší skladbu vokální a 
instrumentální,

Poslechové činnosti
- poznávání hudebních nástrojů, rozdělení do skupin
- píseň lidová, umělá
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Hudební výchova 6. ročník

příslušnosti s dalšími skladbami rozliší lidovou a umělou píseň, melodrama, muzikál, 
operu, operetu. Seznámí se s obdobím baroka a 
klasicismu a s vybranými skladbami.

- vokální, instrumentální skladba
- melodram
- muzikál
- opera, opereta

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

   

Hudební výchova 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

Používá hudební nástroje dle svých individuálních 
schopností
Orfeovy nástroje , kytara, flétna

Hudební nástroje

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě, zpívá dle 
svých dispozic čistě a rytmicky přesně, v jednohlase, 
dovede ocenit kvalitní vokální projev druhého.

Hlas jako prostředek hudebního projevu, jednohlasé 
písně sólo i v kolektivu, dle schopností čistě druhý 
hlas: lidový dvojhlas, kánon, prodleva, hodnocení 
vokálního projevu

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Vytváří dle svých schopností rytmické doprovody, 
ostinátní melodické doprovody, harmonické doprovody 
(T, D, S).

Doprovody, improvizace

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních Používá hudební abecedu, užívá rytmické hodnoty not, Noty, hudební značky, notový zápis
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Hudební výchova 7. ročník

schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů

pracuje se základními hudebními značkami, orientuje se 
v notovém zápise písní různých stylů a žánrů, dle svých 
schopností je reprodukuje.

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

Rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu.

Polka, valčík, waltz, polonéza

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

Rozpozná ve skladbě použití jednoduchých 
skladatelských principů (gradace, kontrast, symetrie, 
variace).

Hudebně výrazové prostředky

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

Seznamuje se s nejvýznamnějšími hudebními díly 
českých hudebních skladatelů.

Hudba českých skladatelů

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

Seznamuje se s jinými druhy umění, které souvisí s 
hudbou, vyhledává mezi nimi souvislosti, orientuje se ve 
formách velkého a malého hudebního divadla, 
seznamuje se s nejvýznamnějšími představiteli a díly 
hudebního divadla.

Formy hudebního divadla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

   

Hudební výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
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Hudební výchova 8. ročník

• Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

Využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách.

Vokální činnosti
- hlasová a rytmická cvičení
- intervaly
- rytmický výcvik s oporou hudebního nástroje
- zpěv lidových a umělých písní
- transpozice vzestupné a sestupné řady tónů 
(stupnic),akord
- příklady v lidové tvorbě
- divadla malých forem – Semafor (Suchý, Šlitr)
- Osvobozené divadlo (V+W, J.Ježek)
- používá hudební nástroje dle svých individuálních 
schopností
Orfeovy nástroje , kytara, flétna

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

Používá hlasu jako prostředku hud. projevu, zpívá dle 
svých schopností čistě jednohlasé písně sólo i v 
kolektivu, tvoří dle svých schopností čistě druhý hlas: 
lidový dvojhlas, kánon, prodleva, hodnotí vokální projev 
svůj i jiných.

Zpěv, dvojhlas, kánon

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace.

Rytmický doprovod, hra na klavír, kytaru, podle 
dispozic

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

Rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě.

Poslech různých hudebních žánrů, srovnávání a 
zjišťování typických rozdílů

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 

Seznamuje se s žánry tradiční i moderní populární 
hudby, s nejvýznamnějšími skladateli a interprety 

Tradiční i populární hudební tvorba
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Hudební výchova 8. ročník

období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

populární hudby a jejich díly, orientuje se ve stylech 
vážné hudby, seznamuje se s nejvýznamnějšími díly 
evropské vážné hudby.

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

Seznamuje se s jinými druhy umění, které souvisí s 
hudbou, vyhledává mezi nimi souvislosti, orientuje se ve 
formách velkého a malého hudebního 
divadla,seznamuje se s nejvýznamnějšími představiteli a 
díly hudebního divadla.

Hudební divadlo, film

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Hudební výchova 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

Dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu, 
podle individuálních hudebních dispozic zpívá 
kultivovaně a pěvecky správně písně různých žánrů.

Vokální činnosti
- opakování učiva z předchozích ročníků
- opakování lidových a umělých písní s důrazem na 
dynamiku, melodii a rytmus

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 

Postihuje hudební výrazové prostředky, spojuje poslech 
s instrumentální nebo pohybovou činností, rozezná 

Instrumentální a pohybové činnosti
- prolínají do vokálních a poslechových činností během 
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Hudební výchova 9. ročník

témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů

hudební nástroje a jejich výrazové možnosti. celého školního roku
-hudební výrazové prostředky
-hudební nástroje historické a současné

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

Při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností, 
postihuje hudebně výrazové prostředky.

Poslechové činnosti

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

Poznává nejstarší hudební památky a zařadí je do 
historických souvislostí. Zná charakteristické znaky a 
nalézá souvislosti z jiných oborů umělecké činnosti.

Poslechové činnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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5.19 Výtvarná výchova 

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

Celkem

1 1 1 2 2 2 2 1 1 13
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova patří do oblasti Kultura ducha a těla. Je určen pro všechny ročníky 

základní školy. 
Na 1.stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s vyjadřovacími prostředky 
výtvarného umění. Učí se s ním tvořivě pracovat, užívat ho jako prostředek k sebevyjádření. Poznávají 
zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými výtvarnými díly (především ilustracemi oblíbených literárních 
děl).
Výtvarná výchova na 2. stupni přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně 
vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí 
na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
          

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

Týdenní časová dotace je v 1. – 3. ročníku 1 hodina, ve 4. - 7. ročníku 2 hodiny a v 8. a 9.  ročníku opět 
jedna hodina. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. 

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Kompetence k učení:
 Porovnáváme různé práce žáků, vedeme je k hodnocení a pěstujeme u nich estetické cítění a vkus. 
Seznamujeme je se znaky výtvarných uměleckých slohů a s význačnými umělci. 

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

Prezentujeme žákovské práce,  vedeme žáky k sebehodnocení. Žáci se snaží sami navrhovat různá řešení při 
výtvarném ztvárnění nějakého tématu.
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Název předmětu Výtvarná výchova
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky respektovat vzájemné odlišnosti ve výtvarném vyjadřování, seznamujeme je s ilustracemi v 
dětských knihách. Zapojujeme žáky do výzdoby třídy a školy a nabízíme jim vizuálně obrazná vyjádření jako 
možný prostředek komunikace. 
Kompetence sociální a personální:
Při práci ve skupině vedeme žáky k dodržování společně stanovených pravidel.  Učíme žáky oceňovat práci 
druhých a tolerantnímu přístupu vůči druhým.  
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k  respektování našich tradic a kulturního i historického dědictví, k projevování pozitivního 
postoje k uměleckým dílům. Volíme takové výtvarné činnosti, které jsou šetrné k životnímu prostředí, 
třídíme výtvarný odpad. 
Kompetence pracovní:
Vytváříme základní pracovní návyky, stanovujeme pravidla bezpečnosti při práci s různými materiály.

   

Výtvarná výchova 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
Barva a kontrast, uspořádání objektu do celku, 
míchání barev
Rytmické řazení dekorativních prvků v pásu

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z 
jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ.

Výtvarné využití vzniklých náhodností a představ
Vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smyslyVV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 

zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání Výtvarné vyprávění
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Výtvarná výchova 1. ročník

Plošné otiskováníuspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace. Hra s přírodními strukturami

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

   

Výtvarná výchova 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti, podobnost, kontrast, 
kombinace v ploše
Sledování tvaru předmětu z hlediska užitku a 
materiálu

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z 
jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ.

Uplatňování subjektivity- vyjádření emocí, pocitů, 
nálad
Rozpíjení a zapouštění barev do mokrého podkladu
Poznávání výrazových vlastností světlé a tmavé plochy
Uplatňování subjektivity- výtvarné vyprávění
Plošné otiskování

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace.

Hra s přírodními strukturami
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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Výtvarná výchova 2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

   

Výtvarná výchova 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Rozvíjení citové citlivosti - barva a kontrast, podobnost
Jednoduchá postava

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z 
jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ. Využívá 
různé materiály.

Malba, kresba, koláž,práce s přírodními materiály

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

Rytmické řazení dekorativních prvků v pásu

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace.

Dekorativní řešení kruhu, obdélníku, čtverce

Umělecká výtvarná tvorba – dětský film a ilustraceVV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností.

Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově 
zajímavých rostlinách, stromech apod.
Ilustrace
Práce ve skupině

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

V tvorbě projevuje své životní zkušenosti, spolupracuje 
a podílí se na společné tvorbě.

Prezentace a sebehodnocení



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

226

Výtvarná výchova 3. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

   

Výtvarná výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarné vyjádření kontrastu, přírodních forem a 
pozadí
Základní kompoziční principy (zátiší)

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné).

Vyjádření linie i barevné plochy
Vyjádření prostorových vztahů – proporce
Malba, kresba, pohyb těla
Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově 
zajímavých rostlinách, stromech

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné 
plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model. Výtvarné vyjádření formou hry

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, fantazie
Ilustrace, dětský film, comics, fotografie
Práce ve skupině

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě 
zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i 
na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro 
jeho nejbližší sociální vztahy.

Prezentace a sebehodnocení
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Výtvarná výchova 4. ročník

Rozvíjení prostorového vidění, cítění a vyjadřování na 
základě pozorování prostorových jevů a vztahů
Kresba, malba, kombinované techniky

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

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. Dekorativní práce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

   

Výtvarná výchova 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarné vyjádření kontrastu, přírodních forem a 
pozadí
Základní kompoziční principy

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné).

Zpřesňování vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy
Design a estetická úroveň předmětů denní potřeby
Kresba, malba, kombinované techniky, pohyb těla

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné 
plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 

Keramika
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nezávislý model nezávislý model.
Lidové umění a jeho dekor
Ilustrace, dětský film, fotografie, komiks
Lidské a zvířecí postavy (reálné a fantastické)

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě 
zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i 
na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro 
jeho nejbližší sociální vztahy.

Vyjádření dějového celku se vztahem k prostředí
Výtvarný záznam hudební skladby
Seznámení s funkcí písma (písmeno jako dekorativní 
prvek)

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

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. Architektura a užité umění – seznámení

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k 
tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro 
vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně 
prostředků a postupů současného výtvarného umění).

Tvorba plakátu, reklama, tiskoviny

Ilustrátoři dětských knih a časopisů
Konfrontace výrazových prostředků jednotlivých 
umělců

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.

Vytváření estetického vztahu k životnímu prostředí
Skupinová práce
Prezentace a sebehodnocení

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil. Kultura bydlení, umění v bytě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
   

Výtvarná výchova 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Kresebné studieVV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z 
představ a poznání. Uplatňuje osobitý přístup k realitě.

Jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů

Kresebné studieVV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání 
osobitých výsledků. Jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů

Rozvíjení smyslové citlivostiVV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení zkušeností 
získaných pohybem, hmatem a sluchem. Plastická tvorba

MalbaVV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství 
barvy. Teorie barev

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

Vytváří společné kompozice v prostoru - instalace, své 
představy dokáže převést do objemových rozměrů.

Plastická a prostorová tvorba
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Výtvarná výchova 6. ročník

získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

Dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném 
vyjádření.

Nauka o perspektivě

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

K tvorbě užívá některých z metod současného 
výtvarného umění - počítačová grafika, fotografie, 
video, animace.

Práce s www stránkami

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

Seznamuje se s některými netradičními výtvarnými 
postupy.

Práce s www stránkami

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

Zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje 
interpretační kontext vlastního vyjádření.

Subjektivní vyjádření fantastických představ

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

Využívá znalostí o základních, druhotných a 
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému 
vyjádření.

Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové), 
člověk, náš svět, vesmír, bytosti, události

Lidská figuraVV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

Osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici, 
dokáže vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše. Tvarová a barevná kompozice

Dekorační práceVV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 

Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické 
cítění. Písmo a užitá grafika
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fotografie, video, animace
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům.

Tematické práce - Vánoce, Velikonoce

Subjektivní výtvarné vyjádření realityVV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

Užívá vyjádření k zachycení vztahu ke konkrétní osobě.
Vnímání okolních jevů

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

Interpretuje umělecké dílo a srovnává s dalšími 
interpretacemi, vysvětluje osobní postoj.

Práce s uměleckým dílem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

   

Výtvarná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Výtvarná výchova 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z 
představ a poznání. Uplatňuje osobitý přístup k realitě.

Prvky vizuálního obrazového vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Uvědomuje si možnost kompozičních přístupů a 
postupů.

Prvky vizuálního obrazového vyjádření

Rozvíjení smyslové citlivosti, přenášení prostoru na 
plochu

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

Užívá vizuálního obrazového vyjádření k zachycení 
zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem.

Záznam autentických smyslových zážitků, emocí, 
myšlenek
Barevné vyjádřeníVV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství 
barvy. Odstín

Barevné vyjádřeníVV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

Hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a jejich 
kombinací. Odstín

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

Rozliší působení vizuálně obrazná vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu.

Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

Užitá grafika

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 

Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické 
cítění.

Tematické práce
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subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

Vlastní prožíváníVV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

Vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své 
osobitosti a originality. Interakce s realitou

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

Užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v 
proměnách, vývoji a vztazích.

Událost - originální dokončení situace - vyprávění 
výtvarnými prostředky

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie.

Uplatnění subjektivity ve viz. obr. vyjádření

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

Uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost 
zdrojů interpretace viz. obr. vyjádření.

Práce s uměleckým dílem

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

Vytváří společné kompozice v prostoru - instalace. Architektura

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostatně vytvářených viz. obr. vyjádření v sociálních 
vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci.

Architektura

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

K tvorbě užívá některé metody soudobého výtvarného 
umění - počítačová grafika, fotografie, video, animace.

Kategorizace poznatků a uplatnění při vlastní tvorbě a 
interpretaci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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Výtvarná výchova 7. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

   

Výtvarná výchova 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z 
představ a poznání. Uplatňuje osobitý přístup k realitě.
Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností.

Kresebné etudy
Různé typy zobrazení
Praktické ověřování a postupné využívání 
kompozičních principů

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

Orientuje se v grafických technikách. Grafické techniky

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a 
prožitků.

Práce s uměleckým dílem - na příkladech konkrétních 
výtvarných děl vyhledávat a srovnávat různé způsoby 
uměleckého vyjadřování. Pozorují, porovnávají a 
zařazují do historických souvislostí základní stavební 
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Výtvarná výchova 8. ročník

prvky architektury
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

Rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních 
postupů.

Tematické práce
Užitá grafika

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

Správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor. Zdokonalování technik kresby

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

Zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje 
interpretační kontext vlastního vyjádření, kombinuje 
výtvarné prostředky a experimentuje s nimi.

Práce s netradičními materiály

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

Správně užívá techniku malby, využívá texturu, míchá a 
vrství barvy.

Objemové vyjádření námětu barvami

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

Užívá perspektivních postupů. Lineární perspektiva

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

K tvorbě užívá některé metody současného výtvarného 
umění a digitálních médií - počítačová grafika, 
fotografie, video, animace.

Práce s internetem
Výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

Využívá znalostí o základních, druhotných a 
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému 
vyjádření.

Správná technika malby - zvládnutí větší plochy.

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 

Porovnává různé interpretace uměleckého díla a 
vysvětluje osobní postoj k danému dílu.

Práce s uměleckým dílem - na příkladech konkrétních 
výtvarných děl vyhledávat a srovnávat různé způsoby 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

236

Výtvarná výchova 8. ročník

své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

uměleckého vyjadřování. Pozorují, porovnávají a 
zařazují do historických souvislostí základní stavební 
prvky architektury

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

Ověřuje, jakou výpovědní hodnotu mají vlastní díla pro 
ostatní, nalézá vhodnou formu interpretace svého díla.

Výtvarná tvorba - hodnocení a interpretace vlastního 
díla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

   

Výtvarná výchova 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z 
představ a poznání. Uplatňuje osobitý přístup k realitě.

Techniky kresby
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Výtvarná výchova 9. ročník

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

Využívá znalostí o základních, druhotných a 
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému 
vyjádření

Komplementární barvy - textura.

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

Orientuje se v grafických technikách - zvládá tisk z výšky. Grafické techniky

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

Rozlišuje obsah viz. obr. vyjádření uměleckých projevů 
současnosti a minulosti, orientuje se v oblastech 
moderního umění.
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace 
viz. obr. vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s 
vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 
svých hodnotových soudů.

Práce s uměleckým dílem
Seznamují se s hlavními současnými trendy 
výtvarného umění .
Při práci s um. dílem hledají a pojmenovávají základní 
obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy, 
porovnávají rozdíly výtvarných vyjádření

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení jevů v proměnách , 
vývoji a ve vztazích.

Společná práce - komunikace.
Vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn.

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-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností 
získaných pohybem, hmatem a sluchem.

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly.
Uplatňování subjektivity ve viz. obr. vyjádření.
Převádění pocitů těla na obrazové znaky s hledáním 
vzájemných souvislostí.

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 

K tvorbě užívá některé metody současného výtvarného 
umění - počítačová grafika, fotografie, video, animace - 

Animovaný film
Reklama a propagační prostředky
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Výtvarná výchova 9. ročník

účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

a učí se s nimi zacházet.

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

Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie.
Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří 
nové a neobvyklé.

Vytváření obrazových znaků na základě fantazie, 
kombinací představ a znalostí

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

Zvládá zachycení pomíjivého okamžiku - skicování. Práce v plenéru

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

    

5.20 Výchova ke zdraví 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
  Povinný Povinný  

   

Název předmětu Výchova ke zdraví
Oblast Člověk a zdraví
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Název předmětu Výchova ke zdraví
Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2. stupni základní školy. 

Na 1. stupni je vzdělávací obsah oboru výchovy ke zdraví zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

 Týdenní časová dotace je 1 hodina týdně v 6. a 7. ročníku. Výchova ke zdraví je vyučována v kmenových 
třídách, formou exkurzí a projektů.

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání informací, jejich třídění.
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k  poznávání společenského poslání, postavení a role muže a ženy, učíme je  řešit konflikty, 
poznávat různé poruchy chování, vhodně reagovat v různých životních situacích.
Kompetence sociální a personální:
Pomáháme žákům vytvářet si pozitivní představu o sobě, o druhých, učíme je  ovládat své chování, 
respektovat chování a přesvědčení druhých lidí.

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

Kompetence občanské:
Seznamujeme žáky s  principy zákonů a společenských norem, jejich právy i povinnostmi, učíme je 
rozhodovat se zodpovědně v krizových situacích.

   

Výchova ke zdraví 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím

Zdraví tělesné, duševní, sociální

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska Preventivní péče o zdraví, vlivy vnějšího prostředí na 
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Výchova ke zdraví 6. ročník

spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

zodpovědnosti za své zdraví i zdraví druhých zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení

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

Rozlišuje hygienu osobní, práce, výživy, komunální, 
bydlení atd.

Hygiena

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

Zná složení kůže, pravidelně o ni pečuje Kůže, osobní a intimní hygiena, péče o pleť

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

Pečuje o vlasy, nehty, zuby, uši Účesy, manikúra, pedikúra, chrup

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

Ovládá relaxační techniky k uvolnění stresu, 
autoregulační trénink

Duševní hygiena

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

Stará se o svůj oděv, boty, volí vhodný oděv i obuv při 
různých příležitostech

Hygiena odívání

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

Zná úroveň životního prostředí ve svém okolí, zkoumá 
jeho vliv na své zdraví, snaží se chovat co nejvíce 
ekologicky

Komunální hygiena

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, Rozlišuje v bydlení část soukromou a společnou, zamýšlí Hygiena bydlení
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k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

se nad osvětlením, využitím prostoru, zná hygienické 
požadavky na různé prostory bytu, větrání, vytápění

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

Pomáhá při údržbě bytu, užívá různé stroje, přístroje, ví, 
jak si práci ulehčit, dodržuje zásady bezpečnosti

Hygiena provozu domácnosti

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

Dovede poskytnout základní 1. pomoc při úrazu 
elektrickým proudem a jiných, převážně lehčích úrazech

1. pomoc

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

   

Výchova ke zdraví 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

Sám se zařadí do osobnostního kříže, pomocí osobních 
testů se snaží poznat svůj temperament

Introvert – extrovert, 4 typy temperamentu

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 

Chová se ohleduplně, taktně, osvojuje si zásady chování 
ve společnosti,respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky

Společenské chování: muž – žena, podřízený – 
nadřízený
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komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

Dodržuje pravidelné střídání aktivity a odpočinku, zná 
biologické rytmy, zpracuje svůj režim dne a zhodnotí

Režim dne, biorytmy

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
ochranu zdraví

Zdraví, preventivní opatření, preventivní návštěvy 
lékaře, ochranné pomůcky

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

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, 
chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami

Civilizační a infekční choroby, přenos, HIV – AIDS, 
prevence

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

Hodnotí vlastní fyzickou kondici, snaží se jí zlepšit, hledá 
vhodné způsoby

Aerobní, svalová zdatnost, gymnastika aerobní, 
strečink, relaxace

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

Věnuje se posilování imunitního systému otužováním, 
rozlišuje různé formy aktivního odpočinku a vyhledává 
je

Aktivní odpočinek, otužování

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

Rozlišuje stresové situace, dokáže stresu předcházet, či 
snižovat jeho hladinu

Stres, fáze stresu, vliv dlouhodobého stresu na 
organismus, prevence stresu

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

Zdravě se stravuje, zná svůj IBM index, ví, jak dosáhnout 
jeho zlepšení, bojuje s obezitou i podváhou

Zdravá strava, BMI, obezita

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

Dává do souvislosti složení potravy a způsob stravování 
s rozvojem civilizačních nemocí

Složení stravy, orientace na obalech potravin

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 

Zná různé druhy poruch příjmů potravy, jejich škodlivost 
a zaujímá k nim negativní postoje

Anorexie, bulimie atd.
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chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
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-9-1-13 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

Seznamuje se s různými návykovými látkami, jejich 
působením na organismus, jejich vlivem na zdraví i na 
osobní život

Drogy

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

Chápe rozdíly mezi chlapci a dívkami – nejen fyzické, ale 
i v myšlení, vnímání, všímá si změn v dospívání, zná 
zásady reprodukčního zdraví, seznamuje se se 
sexuálními deviacemi

Reprodukční zdraví, nemoci přenosné pohlavním 
stykem, sexuální deviace

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

Dokáže poskytnout 1. pomoc při závažnějších úrazech Dýchání z úst do úst, nepřímá masáž srdce, zástava 
krvácení

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

Varovné signály, evakuace, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a Uplatňuje zásady bezpečné komunikace prostřednictvím Komunikace s neznámými lidmi, zásady bezpečnosti
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zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

elektronických médií

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

    

5.21 Tělesná výchova 

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

Celkem

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova směřuje k jedinému cíli, aby všichni žáci měli radost z pohybu a 

poznávali vlastní pohybové možnosti a zájmy. Součástí tělesné výchovy je i zdravotní tělesná výchova.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZŠ Sokolnice 4 

245

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

Vyučovací předmět Tělesná výchova  je vyučován ve všech ročnících základní školy. Týdenní časová dotace 
je v 1. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. Součástí učiva tělesné výchovy je i výuka plavání, která probíhá ve 
druhém pololetí 2. a 3. ročníku. Od 7.- 9.ročníku je zařazena do výuky možnost lyžování formou týdenního 
pobytu na horách.

Tělesná výchova je vyučována formou jednotlivých vyučovacích hodin nebo dvouhodinových bloků, 
které jsou vyučovány v tělocvičnách, na hřištích a v mimoškolních sportovních zařízeních. 

Do hodin tělesné výchovy jsou zařazovány i děti se zdravotními oslabeními. 

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Kompetence k učení:
Zapojením žáků do organizace soutěží a sportovních utkání je vedeme k užívání správné sportovní 
terminologie. Zpracováváním výsledků soutěží vedeme žáky ke zdokonalování se v práci na PC.
Kompetence k řešení problémů:
V průběhu sportovních činností vedeme žáky k samostatnému rozhodování vedoucí k pochopení a 
sebehodnocení a případným vyrovnáním se s neúspěchem.
Kompetence komunikativní:
Hodnocením průběhu hodiny, komentářem k soutěžím a turnajům vedeme žáky k diskusi, ve které mohou 
vyjádřit vhodným způsobem svůj názor. Na základě sledování sportovních utkání a jejich výsledků 
v médiích, formou diskuse, rozšiřujeme znalosti žáků v nejrůznějších oblastech (sportovní odvětví, 
geografie, týmová spolupráce…).
Kompetence sociální a personální:
Týmovou spoluprací v jednotlivých hrách učíme žáky k vzájemné spolupráci a asertivnímu chování. 
Prožitkovou metodou vedeme žáky k poznání vlastních pohybových možností a účinků pohybových činností 
na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Kompetence občanské:
Dodržováním pravidel jednotlivých her, respektováním se navzájem vedeme žáky k utváření mravních 
hodnot. Organizací nejrůznějších soutěží, turnajů a ostatních sportovních akcí vedeme žáky k propojování 
zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím.

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

Kompetence pracovní:
Pravidelným tréninkem tělesných zdatností a rozvíjením dovedností vedeme žáky k chápání zdatnosti, 
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Název předmětu Tělesná výchova
dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní 
dráhy, pro uplatnění ve společnosti. Praktickým seznamováním žáků se zásadami 1. pomoci je vedeme 
k bezprostřednímu poskytnutí pomoci zraněnému a znalosti požádat o odbornou pomoc.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

1., 2., 3. třída - kurz plavání
7., 8., 9. třída - volitelný lyžařský a snowboardový kurz

   

Tělesná výchova 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
Protahovací a napínací cvičení při práci vsedě
Správné držení těla

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti.

Průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
protahovací a napínací cvičení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti, koordinaci pohybu - přihrávky, jednoruč, 
obouruč, pohyb s míčem, dribling
Rytmické a kondiční formy cvičení, dětská zumba
Základy gymnastiky - nácvik s dopomocí,
Průpravná cvičení pro přeskok přes gymnastické 
nářadí
Základy atletiky - atletická abeceda, běh, startovací 
povely

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.
Zvládá základní cvičební polohy a postoje.

Plavání
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Turistika, jednoduché pohybové a herní aktivity v 
přírodě
Základy sportovní her
Pohybové hry

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích.

Pravidla jednoduchých her, závodů, soutěží
Hygiena při TVTV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy- Bezpečnost při pohybových činnostech

Komunikace v TV
Organizace při TV

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci.

Zásady jednání a chování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

   

Tělesná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu

Správné držení těla, správné zvedání zátěžeZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti.

Průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení a jejich praktická využití
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Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
protahovací a napínací cvičení
Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti, koordinaci pohybu
Rytmické a kondiční formy cvičení
Základy gymnastiky
Základy atletiky, běžecká abeceda

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.

Turistika a pobyt v přírodě
Základy sportovní her, pravidla jednoduchých her, 
závodů, soutěží

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích.

Pohybové hry
Hygiena při TVTV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy. Bezpečnost při pohybových činnostech

Komunikace v TV a organizace při TV
Zásady jednání a chování

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci.

Posuzování pohybových dovedností
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 
plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
základní plavecké dovednosti

Plavání: adaptace na vodní prostředí, dýchání do vody, 
splývání, hry ve vodě, ovládá jeden plavecký způsob, 
potápění, skoky do vody

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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Tělesná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
Protahovací a napínací cvičení při práci vsedě
Správné držení těla, správné zvedání zátěžeZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 

různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti.

Průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení
Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
protahovací a napínací cvičení
Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti, koordinaci pohybu - přihrávky, jednoruč, 
obouruč, pohyb s míčem, dribling
Rytmické a kondiční formy cvičení, dětská zumba
Základy gymnastiky - nácvik s dopomocí,
Průpravná cvičení pro přeskok přes gymnastické 
nářadí
Základy atletiky - atletická abeceda, běh, startovací 
povely

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.
Zvládá základní cvičební polohy a postoje.

Turistika, jednoduché pohybové a herní aktivity v 
přírodě
Pravidla jednoduchých her, závodů, soutěží
Pohybové hry

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích.

Cvičení ve skupinách na stanovištích
Základní hygiena při TVTV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy. Bezpečnost při pohybových činnostech v prostorách 

školy
Přivolání pomoci

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované Komunikace v TV
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Organizace při TV
Zásady jednání a chování

osvojované činnosti a její organizaci činnosti a její organizaci.

Posuzování a měření pohybových dovedností
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 
plaveckou techniku, prvky sebezáchovy a bezpečnosti

Plavání: ovládá jeden plavecký způsob, skoky do vody

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

   

Tělesná výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své úrovně 
zdatnosti.

Průpravná, kondiční, relaxační, kompenzační cvičení

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 

Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením.

Posilovací cvičení a hry
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Tělesná výchova 4. ročník

režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
protahovací a napínací cvičení

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti, koordinaci pohybu
Rytmické a kondiční formy cvičení
Základy gymnastiky
Základy atletiky

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti, vytváří varianty 
osvojených pohybových her.

Turistika a pobyt v přírodě
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

Hygiena při TV

Bezpečnost při pohybových činnostechZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v 
situaci úrazu spolužáka.

Základy první pomoci
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti.

Gymnastika, atletika, sportovní hry

Základy sportovní her, pravidla jednoduchých her, 
závodů, soutěží

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

Jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, 
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví.

Pohybové hry

Pořadová cvičení
Cvičení ve skupinách na stanovištích

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

Užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví.

Základy názvosloví TV
Pohybové hry
Pořadová cvičení

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy.

Cvičení ve skupinách na stanovištích
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

Změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky.

Šplh, hod, skok, běh
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Pravidla sportovních her a odvětvíTV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě 
bydliště, samostatně získává potřebné informace.

Zdroje informací o pohybových činnostech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

   

Tělesná výchova 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti.

Průpravná, kondiční, relaxační, kompenzační cvičení

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením.

Posilovací cvičení a hry
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
protahovací a napínací cvičení

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti, koordinaci pohybu
Rytmické a kondiční formy cvičení

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti, vytváří varianty 
osvojených pohybových her.

Turistika a pobyt v přírodě
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

Hygiena při TV

Bezpečnost při pohybových činnostechZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v 
situaci úrazu spolužáka.

Základy první pomoci
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti.

Gymnastika
- zpevňovací cvičení, základy protažení, posilování s 
vlastním tělem, cvičení na stanovištích, překážkové 
dráhy
- akrobacie – kotoul vpřed, kotoul vzad, modifikace 
kotoulů, převal, sestavy;
- hrazda – základy úchopů, shyb – různé modifikace, 
ručkování
- přeskok – na šíř, podél, odraz z můstku, dopad do 
žíněnek, přechod přes švédskou bednu;
- kruhy – technika úchopu, komíhání;
- šplh – technika šplhu, modifikace šplhu, štafety ve 
šplhu.

atletika
- běhy - nácvik startů, sprint, agility, starty na povel, 
starty z poloh, běžecká abeceda štafety, závodivé hry, 
honičky, vytrvalostní běhy;
- hody - technika hodu, hody;
- skoky - technika skoku dalekého;
- překážky – za použití švédských beden, agility, 
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Tělesná výchova 5. ročník

honičky, závodivé hry.

sportovní hry
- HČJ (střelba, přihrávka, útočné činnosti, obranné 
činnosti);
- hra
Základy sportovní her
Pravidla jednoduchých her, závodů, soutěží

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

Jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, 
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví.

Pohybové hry

Pořadová cvičení
Cvičení ve skupinách na stanovištích

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

Užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví.

Základy názvosloví TV
Pohybové hry
Pořadová cvičení

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy.

Cvičení ve skupinách na stanovištích
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

Změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky.

Šplh, hod, skok, běh

Pravidla sportovních her a odvětvíTV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě 
bydliště, samostatně získává potřebné informace.

Zdroje informací o pohybových činnostech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, hřiště; organizace, 
hygiena

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Atletika

Gymnastika
Sportovní a pohybové hry
Kondiční cvičení s hudbou

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

Aktivně zařazuje pohybové činnosti do svého režimu

Pohybové hry - cvičení a hry zaměřené na rychlost 
reakce, základní pozice u míčových her, honičky

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, hřiště; organizace, 
hygiena

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Sportovní a pohybové hry

Kondiční cvičení s hudbou
Pohybové hry - cvičení a hry zaměřené na rychlost 
reakce, základní pozice u míčových her, honičky

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Usiluje o zlepšení tělesné zdatnosti

Atletika:
- běhy - nácvik startů, sprint, agility, starty na povel, 
starty z poloh, běžecká abeceda štafety, závodivé hry, 
honičky, vytrvalostní běhy, běh na 60 m, běh na 800 
m;
- hody – hod kriketovým míčkem;
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- skoky - skok do dálky;
- překážky - za použití vysokých překážek;
- agility rozvoj a hry, honičky, závodivé hry.
Gymnastika:
- cvičení na žíněnkách, cvičení se švihadly, zpevňovací 
cvičení, základy protažení, posilování s vlastním tělem, 
cvičení na stanovištích, překážkové dráhy, cvičení s 
obruči, cvičení s míči;
- akrobacie – kotoul vpřed, kotoul vzad, modifikace 
kotoulů, převal, sestavy;
- hrazda – základy úchopů, shyb – různé modifikace, 
ručkování, vzpor na hrazdě, podmet;
- přeskok – na šíř, podél, odraz z můstku, dopad do 
žíněnek;
- přechod přes koně, přechod přes švédskou bednu;
- kruhy – technika úchopu, komíhání, vzpor, svis 
střemhlav;
- šplh – technika šplhu, modifikace šplhu, štafety ve 
šplhu

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

Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, hřiště; organizace, 
hygiena

Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry
Kondiční cvičení s hudbou

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování ve 
sportovním prostředí

Pohybové hry - cvičení a hry zaměřené na rychlost 
reakce, základní pozice u míčových her, honičky
Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, hřiště; organizace, 
hygiena

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

Dovede zhodnotit kvalitu pohybové činnosti spoluhráče

Atletika
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Gymnastika
Sportovní a pohybové hry
Kondiční cvičení s hudbou
Pohybové hry - cvičení a hry zaměřené na rychlost 
reakce, základní pozice u míčových her, honičky
Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, hřiště; organizace, 
hygiena
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry
Kondiční cvičení s hudbou

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

Jedná v duchu fair- play, dodržuje pravidla her a soutěží.

Pohybové hry - cvičení a hry zaměřené na rychlost 
reakce, základní pozice u míčových her, honičky
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry
Kondiční cvičení s hudbou

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

Umí užívat názvosloví her

Pohybové hry - cvičení a hry zaměřené na rychlost 
reakce, základní pozice u míčových her, honičky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, herna, hřiště; 
organizace, hygiena
Sportovní a pohybové hry
Kondiční cvičení s hudbou
Atletika:
- běhy - nácvik startů, sprint, agility, starty na povel, 
starty z poloh, běžecká abeceda, štafety, závodivé hry, 
honičky, vytrvalostní běhy, běh na 60 m, běh na 1500 
m;
- hody – hod kriketovým míčkem, vrhy;
- skoky - skok do dálky, trojskok;
- překážky – za použití švédských beden, za použití 
vysokých překážek;
- honičky, štafetové hry.

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti

Gymnastika:
- cvičení na žíněnkách, cvičení se švihadly, zpevňovací 
cvičení, základy protažení, posilování s vlastním tělem, 
cvičení na stanovištích, překážkové dráhy, cvičení s 
míči;
- akrobacie – kotoul vpřed, kotoul vzad, modifikace 
kotoulů, převal, sestavy;
- hrazda – základy úchopů, vznes, shyb – různé 
modifikace, ručkování, vzpor na hrazdě, podmet;
- přeskok – na šíř, podél, odraz z můstku, dopad do 
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žíněnek;
- přechod přes koně, přechod přes švédskou bednu
- kruhy – technika úchopu, komíhání, vznes, vzpor, svis 
střemhlav;
- šplh – technika šplhu, modifikace šplhu, štafety ve 
šplhu.
Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, herna, hřiště; 
organizace, hygiena
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly.

Kondiční cvičení s hudbou
Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, herna, hřiště; 
organizace, hygiena
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

Vytváří varianty osvojených pohybových her.

Kondiční cvičení s hudbou
Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, herna, hřiště; 
organizace, hygiena
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy.

Kondiční cvičení s hudbou
Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, herna, hřiště; 
organizace, hygiena

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

Užívá základní osvojené tělocvičné názvosloví.

Atletika
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Gymnastika
Sportovní a pohybové hry
Kondiční cvičení s hudbou
Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, herna, hřiště; 
organizace, hygiena
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

Je schopen poskytnout první pomoc.

Kondiční cvičení s hudbou
Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, herna, hřiště; 
organizace, hygiena
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu a dodržuje ji.

Kondiční cvičení s hudbou
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, herna, hřiště; 
organizace, hygiena
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Projevuje samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své 
zdatnosti.

Kondiční cvičení s hudbou
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Tělesná výchova 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Sportovní a pohybové hry

Kondiční cvičení s hudbou
Atletika:
- běhy - nácvik startů, sprint, agility, starty na povel, 
starty z poloh, běžecká abeceda, štafety, závodivé hry, 
honičky, vytrvalostní běhy, běh na 60 m, 12 minutovej 
běh, fartlekova metoda;
- hody – hod kriketovým míčkem, vrh kouli;
- skoky - skok do dálky, trojskok;
- překážky – za použití švédských beden, za použití 
vysokých překážek;
- honičky, štafetové hry.

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Projevuje samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své 
zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Gymnastika:
- cvičení na žíněnkách, zpevňovací cvičení, základy 
protažení, posilování s vlastním tělem, cvičení na 
stanovištích, překážkové dráhy, cvičení s míči;
- akrobacie – kotoul vpřed, kotoul vzad, modifikace 
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kotoulů, převal, sestavy;
- hrazda – základy úchopů, vznes, shyb – různé 
modifikace, ručkování, vzpor na hrazdě, podmet, 
sestavy na hrazdě;
- přeskok – na šíř, podél, odraz z můstku, přeskok přes 
švédskou bednu, skrčka;
- kruhy – technika úchopu, komíhání, vznes, vzpor, svis 
střemhlav, sestavy na kruzích;
- šplh – modifikace šplhu, štafety ve šplhu
- stoj na rukou

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
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí

Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, herna, hřiště; 
organizace, hygiena

Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a hodnotí

Kondiční cvičení s hudbou
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Odmítá drogy a jiné návykové látky jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím

Kondiční cvičení s hudbou
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Atletika

Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

Samostatně se připravuje před pohybovou činností

Kondiční cvičení s hudbou

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu Zorganizuje nenáročné pohybové cvičení a soutěže na Atletika
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Tělesná výchova 8. ročník

Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

úrovni školy

Kondiční cvičení s hudbou
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.

Kondiční cvičení s hudbou
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Tělesná výchova 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Sportovní a pohybové hryTV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora. Kondiční cvičení s hudbou
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Tělesná výchova 9. ročník

Organizace školních sportovních soutěží a aktivit
Atletika
- běhy - nácvik startů, sprint, agility, starty na povel, 
starty z poloh, běžecká abeceda, štafety, závodivé hry, 
honičky, vytrvalostní běhy, běh na 60 m, 12 minutovej 
běh, fartlekova metoda;
- hody – hod kriketovým míčkem, vrh kouli;
- skoky - skok do dálky, trojskok;
- překážky – za použití švédských beden, za použití 
vysokých překážek;
- honičky, štafetové hry.
Gymnastika
- cvičení na žíněnkách, zpevňovací cvičení, základy 
protažení, posilování s vlastním tělem, cvičení na 
stanovištích, překážkové dráhy, cvičení s míči;
- akrobacie – kotoul vpřed, kotoul vzad, modifikace 
kotoulů, převal, sestavy;
- hrazda – základy úchopů, vznes, shyb – různé 
modifikace, ručkování, vzpor na hrazdě, podmet, 
sestavy na hrazdě;
- přeskok – na šíř, podél, odraz z můstku, přeskok přes 
švédskou bednu, skrčka;
- kruhy – technika úchopu, komíhání, vznes, vzpor, svis 
střemhlav, sestavy na kruzích;
- šplh – modifikace šplhu, štafety ve šplhu
- stoj na rukou
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry
Kondiční cvičení s hudbou

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje a 
závody.

Organizace školních sportovních soutěží a aktivit
AtletikaTV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
Zpracuje naměřená data a informace, podílí se na jejich 
prezentaci. Gymnastika
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Tělesná výchova 9. ročník

Sportovní a pohybové hry
Kondiční cvičení s hudbou
Organizace školních sportovních soutěží a aktivit
Atletika
Gymnastika
Sportovní a pohybové hry
Kondiční cvičení s hudbou

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Odmítá drogy a jiné návykové látky jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím.

Organizace školních sportovních soutěží a aktivit
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Atletika

Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Projevuje samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti

Kondiční cvičení s hudbou
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
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí

Poučení o BOZP, seznámení s vnitřním řádem 
odborných učeben Tv – tělocvična, herna, hřiště; 
organizace, hygiena.

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

Atletika

Gymnastika
Sportovní a pohybové hry

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.

Kondiční cvičení s hudbou

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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Tělesná výchova 9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

    

5.22 Pracovní činnosti 

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

Celkem

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Předmět Pracovní činnosti je vyučován ve všech ročnících 1. stupně základní školy. Je realizován v 5 

tematických okruzích: práce s drobným materiálem, práce s papírem a kartonem, práce montážní a 
demontážní, práce s textilem, pěstitelské práce a lidové zvyky, tradice a řemesla.

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

Předmět bude vyučován v 1. -5. ročníku základní školy s hodinovou dotací 1 hodina týdně ve všech 
ročnících.

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

Kompetence k učení:
Předkládáme žákům různě složité návody a tím je učíme vyrábět podle návodu, chápat různé pracovní 
postupy a umět přečíst návod tak, aby jim byl platným pomocníkem.
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Název předmětu Pracovní činnosti
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k hledání nových způsobů využití dovedností při práci s technickými materiály.
Kompetence sociální a personální:
Spoluprací ve dvojicích a v malých skupinách vedeme žáky k přiřazování různých rolí v pracovní skupině a 
jejich prožívání, a tím i k  uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti. 

kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a 
materiálů, ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě.

   

Pracovní činnosti 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Vytváří jednoduchými postupy jednoduché předměty z 
tradičních i netradičních materiálů.

Vyhledávání a tvorba barevně a tvarově zajímavých 
přírodních výtvorů

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Pracuje podle slovního návodu a předlohy. Stříhání, ohýbání, spojování, propichování, svazování, 
slepování, lisování, hnětení, válení, stlačování, 
přidávání, ubírání, ohýbání, sušení, dělení na části

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

Provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování.

Hra s přírodními strukturami, modelování, výrobky z 
přírodnin
Setí, sázení, ošetřování během vegetace, sklízení, 
poznávání semen, rostlin, plodů
Osvojování správných návyků při pracovní činnosti na 
pozemku při zachování bezpečnosti a hygieny práce

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny Pečuje o nenáročné rostliny.

Ošetřování pokojových rostlin, zalévání, kypření, 
rosení
Udržování pořádku a čistoty, čistící prostředky
Příprava jednoduché snídaně, svačiny
Jednoduché pohoštění ze studené kuchyně

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Připraví tabuli pro jednoduché stolování.

Úprava ovoce a zeleniny za studena
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Pracovní činnosti 1. ročník

Jednoduché prostírání
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování Chová se vhodně při stolování. Pravidla stolování
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi.

Sestavování modelu podle předlohy i podle představy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

   

Pracovní činnosti 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Vytváří jednoduchými postupy jednoduché předměty z 
tradičních i netradičních materiálů.

Vyhledávání barevně a tvarově zajímavých přírodních 
výtvorů

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Pracuje podle slovního návodu a předlohy. Stříhání, ohýbání, spojování, propichování, svazování, 
slepování, lisování, hnětení, válení, stlačování, 
přidávání, ubírání, ohýbání, sušení, dělení na části
Hra s přírodními strukturami, modelování, výrobky z 
přírodnin
Pěstování některých plodin (ředkvička, hrách, fazole)

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

Provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování.

Setí, sázení, ošetřování během vegetace, jednocení, 
sklízení, poznávání semen, rostlin, plodů
Ošetřování pokojových rostlin, zalévání, kypření, 
rosení, rozmnožování
Pěstování některých plodin (ředkvička, hrách, fazole)
Setí, sázení, ošetřování během vegetace, jednocení, 
sklízení, poznávání semen, rostlin, plodů

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny Pečuje o nenáročné rostliny.

Osvojování správných návyků při pracovní činnosti na 
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Pracovní činnosti 2. ročník

pozemku při zachování bezpečnosti a hygieny práce
Udržování pořádku a čistoty, čistící prostředky
Příprava jednoduché snídaně, svačiny
Jednoduché pohoštění ze studené kuchyně

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Připraví tabuli pro jednoduché stolování.

Úprava ovoce a zeleniny za studena
Jednoduché prostíráníČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování Chová se vhodně při stolování.
Pravidla stolování

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi.

Sestavování modelu podle předlohy i podle představy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Pracovní činnosti 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Vytváří jednoduchými postupy jednoduché předměty z 
tradičních i netradičních materiálů.

Vyhledávání barevně a tvarově zajímavých přírodních 
výtvorů a jejich dotváření, práce s drobným a 
přírodním materiálem podle ročního období, s 
modelovací hmotou

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Pracuje podle slovního návodu a předlohy. Jednoduché pracovní operace a postupy
Organizace práce, práce montážní a demontážní, 
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Pracovní činnosti 3. ročník

stavebnice, makety domů
Práce s textiliemi - jednoduché šití
Práce s papírem a kartonem - složitější prostřihování, 
nalepování, proplétání, prostorové práce
Pěstování rostlin ze semen v místnostiČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 

zhodnotí výsledky pozorování
Provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování. Základní podmínky pro pěstování rostlin

Péče o pokojové rostliny
Hygiena práce
Pěstování některých plodin (ředkvička, hrách, fazole)
Setí, sázení, ošetřování během vegetace, jednocení, 
sklízení, poznávání semen, rostlin, plodů

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny Pečuje o nenáročné rostliny.

Osvojování správných návyků při pracovní činnosti na 
pozemku při zachování bezpečnosti a hygieny práce

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Připraví tabuli pro jednoduché stolování. Jednoduchá úprava stolu při různých příležitostech
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování Chová se vhodně při stolování. Pravidla stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

   

Pracovní činnosti 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Pracovní činnosti 4. ročník

Stříhání, ohýbání, spojování, propichování, navlékání, 
svazování, slepování, lisování, hnětení, válení, 
stlačování, přidávání, vaření
Určování vlastností materiálu: tvar, barva, povrch, 
tvrdost
Poznávání vlastností materiálů, porovnávání materiálů 
a jejich vlastností
Ovládání a používání pracovních nástrojů a pomůcek, 
způsobů použití, vhodný výběr materiálů a nástrojů
Rozlišování přírodních a technických materiálů
Vytváření si návyků organizace a plánování práce

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu.

Osvojování a uplatňování požadavků bezpečnosti a 
hygieny práce
lidové zvyky, tradice, řemeslaČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem prvky lidových tradic
Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic. Ukázky a nácvik různých technik zpracování

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu.

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazu.

Organizace práce

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční)ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 
a demontáž. Sestavování modelů

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého 
náčrtu.

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

Organizace práce

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu.

Základy první pomoci, hygieny a bezpečnosti práce

Základní podmínky pro pěstování rostlin
Půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně 
vede pěstitelské pokusy a pozorování.

Pěstování některých rostlin, úprava půdy, setí, sázení, 
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Pracovní činnosti 4. ročník

ošetřování během vegetace, jednocení, sklízení, 
poznávání semen, rostlin, plodů, plevele
Provádění pokusů a pozorování na ověřování 
podmínek života rostlin, klíčivost, růst rostlin, rychlení, 
rozmnožování

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné 
rostliny.

Pěstování pokojových rostlin (zalévání, kypření, rosení, 
hnojení, rozmnožování, hydroponie)

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

Volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní.

Volba pomůcek, nástrojů a materiálu

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně Orientuje se v základním vybavení kuchyně. Základní vybavení kuchyně
Výběr, nákup a skladování potravin
Příprava jednoduchých snídaní, přesnídávek
Úprava ovoce a zeleniny za studena

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm Připraví samostatně jednoduchý pokrm.

Nápoje
Pravidla stolování
Obsluha a chování u stolu

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

Dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování.

Prostírání jednoduché a slavnostní
Zásady hygieny
Zásady bezpečnosti

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc i při úrazu v kuchyni. Zásady první pomoci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Pracovní činnosti 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Stříhání, ohýbání, spojování, propichování, navlékání, 
svazování, slepování, lisování, stlačování

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu. Určování vlastností materiálu: tvar, barva, povrch, 

tvrdost
Lidové zvyky, tradice, řemeslaČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem prvky lidových tradic
Využívá prvky lidových tradic při tvořivých činnostech s 
různým materiálem. Užití tradičních technik zpracování

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu.

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční)ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 
a demontáž. Sestavování modelu

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého 
náčrtu.

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

Základní podmínky pro pěstování rostlin
Množení rostlin
Výživa rostlin, osivo

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně 
vede pěstitelské pokusy a pozorování.

Pěstování rostlin, ošetřování během vegetace, sklizeň
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné 
rostliny.

Pěstování pokojových rostlin (zalévání, kypření, rosení, 
hnojení, rozmnožování, hydroponie).

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

Volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní.

Volba pomůcek a nástrojů

Základní vybavení kuchyněČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
Technické vybavení kuchyně
Výběr, nákup a skladování potravin
Příprava jednoduchých snídaní a přesnídávek

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm Připraví samostatně jednoduchý pokrm.

Jednoduché pohoštění
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Pracovní činnosti 5. ročník

Úprava ovoce a zeleniny za studena
Nápoje
Pravidla stolování
Obsluha a chování u stolu

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

Dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování.

Prostírání jednoduché a slavnostní
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc i při úrazu v kuchyni.

Zásady hygieny, bezpečnosti a první pomoci

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

Organizace práce

Bezpečnost práceČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazu.

Základy první pomoci, hygieny, bezpečnosti práce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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5.23 Člověk a svět práce 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Člověk a svět práce
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Cílem předmětu je uvést žáky do světa práce, tj. do základních, pro lidský život potřebných pracovních 

činností a zároveň seznámit žáky s problematikou současné ekonomiky především soustředěnou na volbu 
budoucího povolání, resp. střední školy a vzdělávacího oboru podle vlastních tělesných a psychických 
předpokladů.
Výuka bude realizována v rovině teoretické i praktické.  

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

Předmět bude vyučován v 6.-9. ročníku základní školy s hodinovou dotací 1 hodina týdně ve všech 
ročnících.

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Kompetence k učení:
Praktické osvojování práce podle návodu, vedení žáků k plánování činností při práci s technickými materiály 
a při přípravě pokrmů, předkládání dostatečného množství příkladů pro pochopení technické dokumentace 
jednoduchých zařízení, poznávání výhod pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech, poznávání 
vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost. 

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

Kompetence k řešení problémů:
Uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů, aplikace řešení při obdobných zadáních a 
hledání nových způsobů využití dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů, 
předkládání dostatečného množství příkladů nutnosti být schopen prakticky používat osvojené poznatky 
pro uplatnění na trhu práce, otevření prostoru pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci, 
seznamování žáků s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace.
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Název předmětu Člověk a svět práce
Kompetence komunikativní:
Vedení k účinné komunikaci při práci s technickými materiály, seznamování s přesným významem pojmů se 
vztahem k práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů, výklad pojmů souvisejících s volbou 
povolání, předkládání dostatku podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků. 
Kompetence sociální a personální:
Spolupráce ve dvojici a v malé skupině, přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání, zážitek 
uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti. 
Kompetence občanské:
Otevírání prostoru pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za 
jeho ochranu, umožnění tvořivého přístupu žáků k plnění zadaných témat. 
Kompetence pracovní:
Vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a materiálů, 
vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě, předkládání srovnání hospodárnosti různých 
postupů, které vedou k témuž cíli, vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest k jejich 
minimalizaci, seznamování s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci, 
vytváření prostoru pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci.

   

Člověk a svět práce 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Základní podmínky pro pěstováníČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin
Volí pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.

Pěstování zeleniny
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu. Okrasné rostliny
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich Pracovní postupy pro zpracování půdy - rytí, …
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Člověk a svět práce 6. ročník

provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

údržbu.

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

Prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty.

Chovatelství

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

Provádí Provádí jednoduché operace platebního styku a 
domácího účetnictví

Ekonomika domácnosti

Údržba a úklid domácnostiČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k 
obsluze běžných domácích spotřebičů

Návody k obsluze

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

Správně zachází s pomůckami, nástroji,nářadím a 
zařízením včetně údržby

Elektrické a plynové spotřebiče, ekonomika provozu

Bezpečnostní pravidla pro práci s elektrickými 
spotřebiči

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

Provádí běžnou domácí údržbu

První pomoc při práci s elektrickým proudem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Člověk a svět práce 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Člověk a svět práce 7. ročník

• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

Základní podmínky pro pěstováníČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

Volí pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.
Pěstování zeleniny

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu. Okrasné rostliny
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu.

Pracovní postupy pro zpracování půdy - rytí, …

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

Prokáže znalost základních druhů ovoce a zeleniny a 
péče o ně.

Hnojení rostlin, rozdělení a druhy ovoce a zeleniny, 
ochrana rostlin před nemocemi a škůdci

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

Provádí Provádí jednoduché operace platebního styku a 
domácího účetnictví

Ekonomika domácnosti

Údržba a úklid domácnostiČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k 
obsluze běžných domácích spotřebičů

Návody k obsluze

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

Správně zachází s pomůckami, nástroji,nářadím a 
zařízením včetně údržby

Elektrické a plynové spotřebiče, ekonomika provozu

Bezpečnostní pravidla pro práci s elektrickými 
spotřebiči

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

Provádí běžnou domácí údržbu

První pomoc při práci s elektrickým proudem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Člověk a svět práce 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Základní podmínky pro pěstováníČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin
Volí pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.

Pěstování zeleniny
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu. Okrasné rostliny
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu.

Pracovní postupy pro zpracování půdy - rytí,…

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

Rozezná druhy léčivých rostlin, pochopí jejich účinky na 
lidský organismus a dokáže je určit.

Léčivé rostliny

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

Orientuje se v pracovních činnostech profesí 
technického charakteru.

Vybrané profese, jejich náplň, požadavky

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

Provádí Provádí jednoduché operace platebního styku a 
domácího účetnictví

Ekonomika domácnosti

Údržba a úklid domácnostiČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k 
obsluze běžných domácích spotřebičů

Návody k obsluze

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

Správně zachází s pomůckami, nástroji,nářadím a 
zařízením včetně údržby

Elektrické a plynové spotřebiče, ekonomika provozu

Bezpečnostní pravidla pro práci s elektrickými 
spotřebiči

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

Provádí běžnou domácí údržbu

První pomoc při práci s elektrickým proudem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Člověk a svět práce 8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Člověk a svět práce 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Základní podmínky pro pěstováníČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin
Volí pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.

Pěstování zeleniny
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu. Okrasné rostliny
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu.

Pracovní postupy pro zpracování půdy - rytí,…

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

Rozezná druhy koření a dokáže je určit. Koření, jeho vlastnosti, účinky

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

Orientuje se v pracovních činnostech nejen profesí 
technického charakteru.

Vybrané profese, jejich náplň, požadavky
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Člověk a svět práce 9. ročník

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

Má povědomí o nutných platbách v domácnosti, 
základních energiích a službách.

Elektřina, vodné a stočné, plyn, internetové připojení

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

Provádí Provádí jednoduché operace platebního styku a 
domácího účetnictví

Ekonomika domácnosti

Údržba a úklid domácnostiČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k 
obsluze běžných domácích spotřebičů

Návody k obsluze

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

Správně zachází s pomůckami, nástroji,nářadím a 
zařízením včetně údržby

Elektrické a plynové spotřebiče, ekonomika provozu

Bezpečnostní pravidla pro práci s elektrickými 
spotřebiči

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

Provádí běžnou domácí údržbu

První pomoc při práci s elektrickým proudem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

Klasifikace i slovní hodnocení  

6.2 Kritéria hodnocení 

Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, 

přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a 

motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky 

správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je 

správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou 

kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v 

podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické 

činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev 

mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla 

bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, 

faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby 

dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a 

zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice 

se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je 

méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 

poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je 

málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 
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tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V 

kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je 

málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném 

studiu má velké těžkosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich 

závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit 

ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 


	1 Identifikační údaje 
	1.1 Název ŠVP 
	1.2 Údaje o škole 
	1.3 Zřizovatel 
	1.4 Platnost dokumentu 

	2 Charakteristika školy 
	2.1 Úplnost a velikost školy 
	2.2 Umístění školy 
	2.3 Charakteristika žáků 
	2.4 Podmínky školy 
	2.5 Vlastní hodnocení školy 
	2.5.1 Oblasti autoevaluace 
	2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 
	2.5.3 Nástroje autoevaluace 
	2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

	2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 
	2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 
	2.8 Charakteristika pedagogického sboru 
	2.9 Dlouhodobé projekty 
	2.10 Mezinárodní spolupráce 

	3 Charakteristika ŠVP 
	3.1 Zaměření školy 
	3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 
	3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
	3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 
	3.5 Začlenění průřezových témat 

	4 Učební plán 
	4.1 Celkové dotace - přehled 
	4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 


	5 Učební osnovy 
	5.1 Český jazyk 
	5.2 Anglický jazyk 
	5.3 Cvičení z českého jazyka a matematiky 
	5.4 Další cizí jazyk 
	5.4.1 Německý jazyk 
	5.4.2 Ruský jazyk 

	5.5 Matematika 
	5.6 Informatika 
	5.7 Finanční gramotnost a práce s počítačem 
	5.8 Prvouka 
	5.9 Přírodověda 
	5.10 Vlastivěda 
	5.11 Dějepis 
	5.12 Výchova k občanství 
	5.13 Volitelný předmět 
	5.13.1 Finanční gramotnost 
	5.13.2 Příprava pokrmů 
	5.13.3 Technické práce 

	5.14 Fyzika 
	5.15 Chemie 
	5.16 Přírodopis 
	5.17 Zeměpis 
	5.18 Hudební výchova 
	5.19 Výtvarná výchova 
	5.20 Výchova ke zdraví 
	5.21 Tělesná výchova 
	5.22 Pracovní činnosti 
	5.23 Člověk a svět práce 

	6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
	6.1 Způsoby hodnocení 
	6.2 Kritéria hodnocení 


