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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP:  Škola - základ života 2  

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  „Pro život, ne pro školu se učíme“.   

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY:   Havlíčkova 452, Rajhrad, 66461  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  PaedDr. Zdeněk Motlíček  

KONTAKT:   e-mail: reditel@zsrajhrad.cz, web: zsrajhrad.cz  

IČ:  71000135  

IZO:  102191140  

RED-IZO:  600111121  

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   PhDr. Dagmar Malotová  

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Město Rajhrad  

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Masarykova 32, 66461 Rajhrad  

KONTAKTY:    

547426811 (informace)  

547426813 (starosta)  

podatelna@rajhrad.cz  

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD:  1. 9. 2022  

VERZE SVP:  1  

ČÍSLO JEDNACÍ:  303/2022  

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  1. 9. 2022  

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  29. 8. 2022  
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace je škola plně 

organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velmi 

velké školy.   

2.2 Umístění školy  

Hlavní budova školy (4. - 9. ročník) je umístěna v širším centru města na vedlejší ulici, další budova 

školy (1. - 3.ročník) se nachází v centru obce na rušné ulici.  

2.3 Charakteristika žáků  

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

pěšky, školními autobusy. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.   

Žák s tělesným handicapem je integrován do běžné třídy a pomáhá mu asistent pedagoga. Žák má 

k dispozici speciální nábytek, toaletu a schodolez.   

Žáci s SVP jsou integrováni do běžných tříd. Dle doporučení PPP s nimi pracují asistenti pedagoga, 

speciální pedagogové a školní psycholog. Mohou využívat i pomůcky pro různé poruchy učení a 

chování.   

2.4 Podmínky školy  

 

 

2.5 Vlastní hodnocení školy  

2.5.1 Oblasti autoevaluace  

Vlastní hodnocení školy chápeme jako zpětnovazebný mechanismus, který umožňuje objektivní a 

včasné zjištění úrovně naplňovaní školou stanovených cílů.  

Základním cílem provádění vlastního hodnocení školy je získávat objektivní informace o 

rozhodujících indikátorech kvality školy, což znamená soustředit se na následující oblasti:  
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 úroveň kvality vzdělávání v jednotlivých sledovaných oblastech  

 úroveň zjištění kvality prostředí školy (materiálně – technická oblast, klima školy)  

Oblasti vlastního hodnocení  

a) úroveň kvality vzdělávacího procesu  

- v oblasti předmětů český jazyk, anglický jazyk, matematika  

- v oblasti předmětů naukového charakteru  

- v oblasti předmětů výchovného charakteru   

- v oblasti péče o nadané žáky a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami  

b) úroveň kvality klimatu školy  

- v oblasti materiálně-technického zajištění školy  

- v oblasti respektování a dodržování pravidel jednání a chování  

- v oblasti řešení výchovných problémů  

- v oblasti komunikace uvnitř školy i s rodiči dětí  

   

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Podmínky ke vzdělání:  

obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),  

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,  

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

jazyku, rozvoj kompetencí k učení),  

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 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. - zohlednění individuálních potřeb 
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žáků/dětí,  

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

řízení školy,  

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

řízení školy,  

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

a rozvoj lidských zdrojů,  

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

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti   

2.5.3 Nástroje autoevaluace  

analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, 

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), zjišťování a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí    

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností  

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku.    

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi:  

místní a regionální instituce: Pravidelné vzdělávací akce v Městské knihovně zaměřené na různé 

oblasti vzdělávání (literatura, historie, region, výtvarné umění)  

obec/město: Účast školy na akcích pořádaných městem Rajhrad, práce pedagogů v Radě a 

zastupitelstvu města Rajhrad.  

sdružení rodičů a přátel školy: Spolek rodičů a přátel připravuje některé akce pro děti i širokou 

veřejnost (školní ples, akce k Mezinárodnímu dni dětí).  

školská rada: Školská rada se schází k projednání a schválení různých dokumentů školy a podává 

podněty směrem k vedení školy.  

školské poradenské zařízení: Školské poradenské zařízení se schází jednou měsíčně a projednává 

vše, co se týká žáků s SVP, dále žáků nadaných, výchovných problémů jednotlivých žáků či tříd a 

navrhuje speciální výchovné programy dle aktuální situace ve třídách.   
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2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Společné akce žáků a rodičů: třídní schůzky.  

Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, ples, sezónní besídky.   

2.8 Charakteristika pedagogického sboru  

Na škole působí okolo 63 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 31 – 50 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení 

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 51,6.   

2.9 Dlouhodobé projekty  

Živo za plotem – environmentální projekt ve školní zahradě  

   Cílem tohoto projektu bylo vytvoření specifického environmentálního centra sloužícího 

primárně žákům kmenové školy, ale i ostatním vzdělávacím institucím v regionu.   Důvodů ke 

vzniku centra bylo mnoho. V dnešní industrializované krajině rychle mizí místa pro přirozený 

výskyt a úkryt živočichů a rostlin typických pro původní krajinu.  Vznikající zahrady u novostaveb 

mají většinou nízkou ekologickou hodnotu.  Mnohé děti znají cestu do školy jen z auta, ze školy 

opět na kroužky a večery tráví u počítače či televize. Míst, kde by se mohly dotknout volné 

přírody, ubývá.  Rostliny, které mají v okolí, neznají a ani mnohdy nevnímají. Zvířata často vidí jen 

na obrázku či v ZOO. Děti ztrácí kontakt s přirozeným prostředím a přírodními rytmy.  

Školní zahrada byla navržena a řešena na principu „přírodní zahrady“ dle kritérií projektu 

příhraniční spolupráce s Rakouskem Natur im garten. Od května 2014 je již oficiálně certifikovaná. 

Podstatou je ekologický a šetrný způsob hospodaření bez pesticidů, minerálních hnojiv a rašeliny 

respektující zahradu jako ekosystém.  Maximální snahou aktivit je zlepšování podmínek pro návrat 

původních volně žijících živočichů do krajiny. Tento záměr filozofii přírodních zahrad naprosto 

naplňuje druhovou skladbou bylin i dřevin, suchými i vlhkými místy, ponecháním tlejícího dřeva 

pro vývoj hmyzu, divokého koutku pro přirozenou sukcesi a mnoha dalšími prvky.  I když byl 

projekt jako takový oficiálně ukončen, celá přírodní zahrada se nadále udržuje a žáci ji využívají 

v rámci mnoha vyučovacích hodin k poznávání přírody našeho regionu.  
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2.10 Mezinárodní spolupráce  

Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je jeden. Škola na mezinárodní úrovni 

spolupracuje:  

jazykový pobyt: žáci absolvují studijně poznávací výjezd do Velké Británie s ubytováním v anglicky 

mluvících rodinách. 
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Zaměření školy:  

všeobecné   

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k 
učení 

Kompetence k učení vedou žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňuje 
žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich 
budoucnost, připravujeme je na celoživotní učení 

 vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že nejdůležitější jsou získané 
dovednosti a znalosti 

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost 

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

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

 podporujeme používání cizího jazyka a informačních technologií při 
vyhledávání a zpracovávání informací 

 žáky vždy na začátku hodiny seznámíme s cílem hodiny, na konci 
dosažení cíle zhodnotíme 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 motivujeme žáky k radosti z učení 

 učíme žáky trpělivosti a práci s chybou osobní příklad pedagoga 

Kompetence k 
řešení problémů 

Kompetence k řešení problémů podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému 
uvažování a k řešení problémů. 

 učíme žáky nebát se problémů 

 učíme žáky prakticky řešit problémy vytvářením praktických 
problémových úloh 

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů 
 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 
 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 
 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci 

řešení problémů  

 prakticky zvládají 
 osobní příklad pedagoga 

Kompetence 
komunikativní 

Kompetence komunikativní vedou žáky k otevřené, všestranné a účinné 
komunikaci 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků 
v mateřském a cizím jazyce 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování 
žáků, zaměstnanců školy i rodičů 

 podporujeme využívání cizího jazyka a informačních technologií 

 učíme žáky argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj vlastní 
názor a zároveň poslouchat názor jiných 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky 

 vedeme žáky k pozitivnímu vnímání sebe, své školy, své obce, ostatních 
lidí  

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci sebe a své školy na veřejnosti 

 připravujeme žáky na komunikaci s jinými lidmi i v obtížných situacích 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním 
řádu, řádu odborných učeben i řádu akcí konaných mimo školu 

 učíme žáky naslouchat druhým 

 učíme žáky „asertivnímu chování“ a „nonverbální komunikaci“ 

 osobní příklad pedagoga  

Kompetence 
sociální a 
personální 

Kompetence sociální a personální rozvíjejí u žáků schopnost 
spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 

 volíme formy práce, které respektují různorodý kolektiv třídy 

 volíme metody výuky, které umožňují vzájemnou inspiraci a učení 
s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu 

 učíme žáky pracovat v týmech a vnímat podmínky efektivní spolupráce 
(role) 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci 
ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat 
osobní i společné cíle 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 
třídních kolektivů 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě 

 učíme žáky zaujmout odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré 
vztahy mezi žáky i mezi žáky a učiteli 

 důsledně vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování 

 osobní příklad pedagoga 

Kompetence 
občanské 

Kompetence občanské vychovávají žáky jako svobodné občany, plnící si své 
povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva ostatních, vychovávají žáky 

jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní 
prostředí, vychovávají žáky jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně 

pomoci v různých situacích 

 netolerujeme sociálně-patologické projevy chování (drogy, šikana, 
kriminalita mládeže) 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování 
žáků, zaměstnanců školy a rodičů 

 netolerujeme žádnou podobu výše uvedených negativních jevů 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole stanovených 
školním řádem 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě ke druhým lidem 

 podporujeme různé formy spolupráce s obcí, policií, pedagogicko-
psychologickou poradnou apod. 

 monitorujeme chování žáků a včas přijímáme účinná opatření 

 využíváme pomoci a zkušeností odborníků (výchovných poradců, PPP, 
OPD, polici apod.) 

 problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, bez emocí a osobní zášti 

 při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv 
(příčinu) 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního 
prostředí 

 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační 
apod.) jako protipól 

 sociálně-patologickým jevům 

 jsme vždy připraveni komukoli z žáků podat pomocnou ruku 

 osobní příklad pedagoga 

Kompetence 
pracovní 

Kompetence pracovní vedou žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učí žáky 
používat vhodné nástroje, materiály a technologie, pomáhají žákům při volbě 

jejich budoucího povolání 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně 
zdraví a k plnění svých povinností 

 motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia 
(budoucí povolání) 

 cíleně žáky seznamujeme s reálnou podobou různých profesí 

 osobní příklad 

Kompetence 
digitální 

Kompetence digitální učí žáky běžně používat digitální zařízení, aplikace a 
služby. 

 digitální zařízení, aplikace a služby využívá při učení, při zapojení do 
života školy i do společnosti 

 žák se samostatně rozhodne, kterou technologii pro jakou činnost 
použije 

 žák umí vyhledat, kriticky posoudit, spravovat a sdílet data a informace 
a k tomu volit vhodné postupy, způsoby a prostředky 

 žák se snaží vytvářet a upravovat digitální obsah, kombinovat různé 
formáty a vyjadřovat se pomocí digitálních prostředků 

 žák využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zefektivnil a 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce  

 žák chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost a 
seznamuje se s dalšími novými technologiemi 

 žák se snaží předcházet situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

situacím, které by měly negativní dopad na jeho tělesné i duševní zdraví 

 žák při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v online prostoru 
jedná vždy eticky. 

    

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

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

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení 

školského poradenského zařízení a slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka. Škola 

přistoupí při selhávání žáka nejprve k posílení přímé podpory pedagogem ve výuce, a teprve 

pokud ta se ukáže jako neúčelná, doporučí škola zákonným zástupcům žáka využít poradenské 

pomoci školského poradenského zařízení.  

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně uplatňuje škola na základě doporučení školského 

poradenského zařízení. V něm se specifikuje, v čem bude spočívat poradenská pomoc školy, popíší 

se vhodné metody výuky a možné úpravy obsahu učiva.   

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

Individuální vzdělávací plán (IVP) povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Má písemnou podobu a 

zpracovává ho třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů, VP, školním 

psychologem nebo speciálním pedagogem. IVP vychází ze ŠVP, upravuje a doplňuje průběh 

vzdělávání žáka na základě doporučení ŠPP (úpravy metod výuky, zohlednění učebního stylu,  

respektování míry nadání žáka, rozvoj myšlení, paměti, pozornosti, vnímání i motoriky, využití 

projektové a individuální projektové výuky). IVP jako podpůrné opatření se využívá k úpravám 

očekávaných výstupů stanovených v ŠVP. To umožňuje žákům s přiznanými podpůrnými 

opatřeními upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva.  

IVP v případě potřeby zahrnuje i předměty speciálně pedagogické péče.  

IVP je zpracován do jednoho měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonných 

zástupců. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb 

žáka. TU seznámí s IVP všechny vyučující žáka a zákonného zástupce žáka, kteří tuto skutečnost 

stvrdí svým podpisem.   
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Vyhodnocení IVP - TU, VP a učitelé jednotlivých předmětů jednou ročně naplňování IVP 

vyhodnotí, dále vždy podle potřeb a konkrétní situace žáka. S vyhodnocením budou seznámeni 

zákonní zástupci i žák.  

Minimálně doporučené úrovně očekávaných výstupů u žáků s LMP (dle RVP ZV) budou uvedeny v 

IVP konkrétního žáka v návaznosti na znalost jeho vzdělávacích potřeb.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Dalším subjektem, se kterým spolupracujeme převážně při řešení různých situací u žáků se 

specifickými poruchami chování, je OSPOD Židlochovice.  

 

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

 

Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, jejímiž členy jsou výchovný poradce, školní 

metodik prevence, speciální pedagogové a školní psycholog. Tito členové se schází jednou 

měsíčně i s účastí vedení školy a projednávají aktuální situace. Pokud nastane mimořádná situace 

k okamžitému řešení, řeší se ihned samozřejmě s informováním zákonných zástupců.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

v oblasti organizace výuky:   

Zařazení předmětů speciálně-pedagogické péče a pedagogické intervence do rozvrhu školy, využití 

skupinové výuky.  

v oblasti metod výuky:  

Volba vhodných a doporučených metod výuky pro žáky s SVP, respektování odlišných stylů učení 

jednotlivých žáků, poskytování zpětné vazby, respektování pracovního tempa žáků.  

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

Na doporučení PPP upravit obsah vzdělávání pro žáky méně nadané (úprava výstupů).  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

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

Plán pedagogické podpory pro nadané žáky sestavuje třídní učitel ve spolupráci s dalšími 

vyučujícími dle doporučení ŠPZ. Během jeho realizace se vyhodnotí poskytovaná podpůrná 
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opatření a buď se v nich pokračuje i nadále (pokud vyhovují a jsou dostačující) nebo se přistoupí 

po konzultaci s PPP a rodiči k vytvoření IVP.  

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

IVP povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce a doporučení ŠPZ. Má 

písemnou podobu a zpracovává ho třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů, 

výchovným poradcem a speciálním pedagogem. Je zpracován do 1 měsíce ode dne, kdy škola, 

obdržela doporučení a žádost rodičů. Může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

Součástí IVP je i termín vyhodnocování naplňování IVP.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

 

Žáci nadaní a mimořádně nadaní mají možnost účastnit se výuky ve vyšších ročnících školy 

(akcelerace vzdělávání), mohou jim být zadávané specifické úkoly a projekty, připravují se na 

různé soutěže vyhlašované různými subjekty a volí si z nabídky volitelných předmětů i zájmových 

aktivit.  

 

Zodpovědné osoby a jejich role:  

 

O nadané a mimořádně nadané žáky je pečováno stejně jako o žáky s SVP. - třídní učitelé i ostatní 

vyučující, výchovný poradce, speciální pedagogové, školní psycholog a školní metodik prevence.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

předčasný nástup dítěte ke školní docházce: Nadaný nebo mimořádně nadaný žák může zahájit 

školní docházku předčasně, pokud mu to bude doporučeno ŠPZ a dětským lékařem.  

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

jiné škole: Mimořádně nadaný žák se může účastnit v několika předmětech výuky ve vyšším 

ročníku.  

zadávání specifických úkolů, projektů: Těmto žákům mohou být zadávány projekty nebo specifické 

úkoly z vybraných předmětů k obohacení jejich znalostí a dovedností.  

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: Dle zájmu těchto žáků 

mohou být připravování na účast v různých soutěžích vyhlašovaných mnohými organizacemi.  

nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit: Nadaní a 

mimořádně nadaní žáci si mohou vybrat dle svého zaměření volitelné předměty i zájmové útvary, 

které na škole pracují.  
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3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové 
téma/Tematický okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. ročník 5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. ročník 8. 
ročník 

9. 
ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností 
poznávání 

Aj , M , 
Hv  

M  M  Aj   F , Přp  Přp     

Sebepoznání a sebepojetí Tv      Př   Pč  Čjl , 
Přp , 
Ov  

 

Seberegulace a 
sebeorganizace 

   Tv  In  Aj  Čjl     Vz  

Psychohygiena  Hv     Hv  Vv , Vz   Přp   

Kreativita Vv , Pč   Hv , Vv 
, Pč  

M  Čj , Vv  Hv , Čjl  M , Vv , 
Tv  

 Aj  

Poznávání lidí          Ov     

Mezilidské vztahy Prv   Čj     Hv , Tv 
, Ov  

   Pč , Dcj  

Komunikace Čj  Čj , Aj , 
Pč  

 Čj , Hv   Aj   Pč   

Kooperace a kompetice  Vv , Tv   Pč   Přp  F  Aj , Vv , 
Z  

 

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

          M , F   

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

            F  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a 
škola 

   Prv  Čj , Aj , 
M , Př , 

Vv  

   Pč   Pč  

Občan, občanská 
společnost a stát 

    Vl , Pč  Aj   Ov  Pč  Vz  

Formy participace občanů 
v politickém životě 

          Ov  F  

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

       D   F , Ov  Z  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá     Čj , Aj , 
Pč  

 M , Přp  Hv , Čjl , 
Dcj , Přp 

, Z  

Pč  Aj  

Objevujeme Evropu a svět     Hv  Aj , M , 
Vv  

F  Aj , Z  M  Ov  

Jsme Evropané        Vz  Z  D  Pč , Ov , 
Vz  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
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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 

Kulturní diference    Aj   Aj  Vz   Aj , Dcj   

Lidské vztahy       M , Vv 
, Pč  

 Pč  Tv  Dcj , Ov  

Etnický původ     Aj  Př , Hv  Z  D  Přp   

Multikulturalita          F  Hv  Aj , Čjl  

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

            Vz  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy     Aj , Př   Z      

Základní podmínky života       M , Př  Přp   Ch  Pč  

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

 Prv     Aj , Pč   Ov  Pč  Ch , Z  

Vztah člověka k prostředí     Vv  Čj  Ov , Vz  Aj , Pč   Tv , F , 
Ch , Přp  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

    Vv  Čj , Aj  F     Hv , Čjl , 
D  

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 

          M  Čjl  

Stavba mediálních sdělení             Čjl  

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

      Hv      Čjl  

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

          Aj , F  Čjl  

Tvorba mediálního 
sdělení 

         F   Vv , Čjl  

Práce v realizačním týmu     Aj , M , 
Př  

Pč   Pč   Čjl , F , 
Ch  

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

Aj  Anglický jazyk 

Ch  Chemie 

Čj  Český jazyk 

Čjl  Český jazyk a literatura 

D  Dějepis 

Dcj  Další cizí jazyk 

F  Fyzika 

Hv  Hudební výchova 
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Zkratka Název předmětu 

In  Informatika 

M  Matematika 

Ov  Občanská výchova 

Pč  Pracovní činnosti 

Př  Přírodověda 

Přp  Přírodopis 

Prv  Prvouka 

Tv  Tělesná výchova 

Vl  Vlastivěda 

Vv  Výtvarná výchova 

Vz  Výchova ke zdraví 

Z  Zeměpis 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 6+2 7+2 6+2 7+1 7+1 33+8        

Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 9+2 3 3 3 3 12 

Český jazyk a literatura          4+1 4+1 3+1 4+1 15+4 

Další cizí jazyk           2 2 2 6 

Matematika a její 
aplikace 

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

Informatika Informatika     1 1 2 1 1 1 1 4 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2    6        

Přírodověda     1 2 3        

Vlastivěda     1+1 1+1 2+2        

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

Občanská výchova          1 1 0+1 1 3+1 

Člověk a příroda Fyzika          1+1 1+1 2 2 6+2 

Chemie             1+1 1+1 2+2 

Přírodopis          2 2 1+1 1+1 6+2 

Zeměpis          2 2 1+1 1 6+1 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

21 

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

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

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 2 1 1 1 5 

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

Výchova ke zdraví          1    1 2 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  1 1 1 3 

Volitelné předměty Volitelné předměty 8. r 

 Sportovní hry 8 
 Anglická konverzace 

8 

 Tvořivá matematika 

 Tvořivá dílna 

            0+1  0+1 

Volitelné předměty 9. r 

 Sportovní hry 9 
 Anglická konverzace 

9 

 Cvičení z matematiky 
 Cvičení z češtiny 

             0+1 0+1 

Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 28 30 32 32 104+18 
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

8 9 8 8 8 0 0 0 0 41 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Český jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk má komplexní charakter a je rozdělen do tří složek: Čtení a literární 
výchova, Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova. Ve vyučování se jednotlivé složky prolínají. 

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

Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1.ročníku 8 hodin týdně,  
ve 2.ročníku 9 hodin,  
ve 3. , 4. a 5.ročníku je dotace shodně po 8 hodinách.  
V jazykové části je výuka směřována k tomu, aby žáci trvale získali vědomosti a dovednosti potřebné k 
osvojování spisovné podoby českého jazyka, naučili se souvisle vyjadřovat a dovedli používat mateřský 
jazyk v běžných situacích. 
V čtení a literární výchově směřuje výuka k tomu, aby se žáci přiměřeně k svému věku naučili s 
porozuměním číst a interpretovat literaturu a postupně si vytvářeli základní čtenářské dovednosti a návyky. 
V komunikační a slohové výchově je výuka směřována k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat, 
dovedli používat mateřský jazyk ústně i písemně. 

Integrace předmětů  Český jazyk a literatura 

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

Kompetence k učení: 
     Učitel  

 klade důraz na pozitivní motivaci žáka  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

23 

Název předmětu Český jazyk 

kompetence žáků   používá vhodné učební pomůcky  

 zařazuje práci s jazykovými příručkami 
    Žák 

 používá při práci vhodné učební pomůcky a jazykové příručky 

Kompetence k řešení problémů: 
   Učitel 

 motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému  

 zadává úkoly k posílení schopností žáka využívat vlastních zkušeností  

 předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení 
    Žák 

 na základě vlastních zkušeností se snaží najít optimální řešení 

Kompetence komunikativní: 
    Učitel 

 zařazuje stylistické projevy a později i samostatné slohové práce na daná témata 
    Žák 

 dle svých schopností vytváří samostatné slohové práce na dané téma 

Kompetence sociální a personální: 
    Učitel 

 zařazuje práci ve skupině – dbá na vytvoření pravidel práce  

 uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami učení  

 vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky  

 posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 
    Žák 

 efektivně pracuje ve skupině 

 dodržuje pravidla práce 

Kompetence občanské: 
    Učitel 

  respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka  

 podporuje u žáků pozitivní postoje k uměleckým dílům  
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Název předmětu Český jazyk 

 aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích 
    Žák 

 aktivně se zapojuje do kulturního života 

 vytváří si pozitivní postoj k uměleckým dílům 

Kompetence pracovní: 
     Učitel 

 rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku  

 kontroluje samostatné práce žáka 
     Žák 

 pravidelně se připravuje na výuku 

Kompetence digitální: 
Učitel 

 seznamuje žáky s běžně používanými digitálními aplikacemi a službami a jejich využití při učení 
Žák 

 na konci vzdělávání ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení 
i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou 
činnost či řešený problém použít. 

    

Český jazyk 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák 
zvládá základní hygienické 
návyky spojené se psaním 

dodržování hygienických návyků správného psaní 
technika psaní 
naučí se psát písmena, abecedy, znaménka, číslice 
píše slova, větu 
zvládne opis, diktát slov i jednoduché věty 

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

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

- technika psaní 
- naučí se psát písmena abecedy, znaménka, číslice 
- píše slova, větu 
- zvládne opis, diktát slov i jednoduché věty, 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným Žák porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti -základní komunikační pravidla a žánry ( poděkování, 
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Český jazyk 1. ročník  

pokynům přiměřené složitosti prosba, žádost, omluva, pozdrav, blahopřání) 
- základy techniky mluveného projevu 
- umí sdělit svoje zážitky, odpovědět na otázku 

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

Žák pečlivě vyslovuje, v krátkém projevu správně dýchá 
a volí vhodné tempo řeči 

-základní komunikační pravidla a žánry ( poděkování, 
prosba, žádost, omluva, pozdrav, blahopřání) 
- základy techniky mluveného projevu 
- umí sdělit svoje zážitky, odpovědět na otázku 

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

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

Žák na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev 

-základní komunikační pravidla a žánry ( poděkování, 
prosba, žádost, omluva, pozdrav, blahopřání) 
- základy techniky mluveného projevu 
- umí sdělit svoje zážitky, odpovědět na otázku 

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

Žák plynuje čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti 

technika čtení, čtení plynulé a pozorné 

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

Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova - poznává písmena abecedy, tištěná i psaná 
- odlišuje krátké i dlouhé samohlásky 
- umí určit hlásky, slabiky, slova, věty 
- modulace řeči 

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

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

- tvořivé činnosti s textem (čte jednoduchý text s 
porozuměním, zvládá hlasité i tiché čtení) 
- základní literární pojmy (rozlišuje pojmy báseň, 
říkadlo, pohádka, nadpis, článek, řádek, odstavec) 
- zvládne přednes básně, úryvek prózy 
- snaží se o dramatizaci pohádky, příběhu 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu Žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu - tvořivé činnosti s textem (čte jednoduchý text s 
porozuměním, zvládá hlasité i tiché čtení) 
- základní literární pojmy (rozlišuje pojmy báseň, 
říkadlo, pohádka, nadpis, článek, řádek, odstavec) 
- zvládne přednes básně, úryvek prózy 
- snaží se o dramatizaci pohádky, příběhu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Učitel se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích 
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Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu --> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> Žák aktivně pracuje s ilustrací, 
pozná obrázky dětských autorů 

Žák porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti --> Anglický jazyk -> 1. ročník -> Žák rozumí obsahu jednoduchého 
krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s 
pečlivou výslovností, s vizuální oporou 

Žák pečlivě vyslovuje, v krátkém projevu správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 

--> Hudební výchova -> 1. ročník -> Žák ovládá slova písní, zpívá na 
základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

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

--> Matematika -> 1. ročník -> Žák poznává čísla do 20, čte je a píše, 
porovnává čísla do 20. Vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose, 
orientuje se v číselné řadě do 20. Dočítá do 10, do20. Užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti, provádí zpaměti i písemně 
jednoduché početní operace. Sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru 
do 20, řeší slovní úlohy 

Žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu <-- Výtvarná výchova -> 1. ročník -> Žák aktivně pracuje s ilustrací, 
pozná obrázky dětských autorů 

Žák porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti <-- Anglický jazyk -> 1. ročník -> Žák rozumí obsahu jednoduchého 
krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s 
pečlivou výslovností, s vizuální oporou 

Žák pečlivě vyslovuje, v krátkém projevu správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 

<-- Hudební výchova -> 1. ročník -> Žák ovládá slova písní, zpívá na 
základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

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

<-- Matematika -> 1. ročník -> Žák poznává čísla do 20, čte je a píše, 
porovnává čísla do 20. Vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose, 
orientuje se v číselné řadě do 20. Dočítá do 10, do20. Užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti, provádí zpaměti i písemně 
jednoduché početní operace. Sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru 
do 20, řeší slovní úlohy 
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Český jazyk 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

- vyjadřování v komunikačních situacích (žádost, 
zpráva, omluva, oslovení, pozdrav) 
- základní komunikační pravidla, mimojazykové 
prostředky řeči 
- základy techniky mluveného projevu 

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

Žák respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - vyjadřování v komunikačních situacích (žádost, 
zpráva, omluva, oslovení, pozdrav) 
- základní komunikační pravidla, mimojazykové 
prostředky řeči 
- základy techniky mluveného projevu 

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

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

Žák volí vhodné tempo řeči, v krátkých mluvených 
projevech správně dýchá 

- vyjadřování v komunikačních situacích (žádost, 
zpráva, omluva, oslovení, pozdrav) 
- základní komunikační pravidla, mimojazykové 
prostředky řeči 
- základy techniky mluveného projevu 

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

Žák píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení čitelný a úhledný písemný projev, upevňování 
hygienických návyků při psaní 

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

Žák seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti, dokáže 
podle nich vyprávět jednoduchý příběh 

vyprávění a dialog na základě obrazového materiálu 

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

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

sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 
souhlásek a souhláskových skupin, modulace řeči 

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

Žák porovnává význam slov, pozná slova opačného 
významu, slova významem nadřazená, podřazená a 
slova souřadná 

nauka o slově (slova a pojmy- význam slov, slova 
jednoznačná a mnohoznačná) 

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

Žák porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu ( děj, věc, okolnost, vlastnost ) 

pořádek slov ve větě, seznamování se s některými 
slovními druhy - ohebné a neohebné slovní druhy 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Žák rozlišuje vybrané slovní druhy v základním tvaru pořádek slov ve větě, seznamování se s některými 
slovními druhy - ohebné a neohebné slovní druhy 

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

Žák spojuje věty do jednoduchých souvětí pomocí 
vhodných spojek a jiných spojovacích výrazů 

věta jednoduchá, souvětí, spojení dvou vět, spojky 
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Český jazyk 2. ročník  

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

Žák poznává a 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-3-2-08 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 

Žák odůvodňuje a píše správně i, í, y, ý po měkkých a 
tvrdých souhláskách, slova se skupinami dě, tě ně, bě, 
pě, vě, mě mimo morfolofický šev a slova s ú - ů, velká 
písmena na začátku věty a v typických případech 
vlastních jmen osob a zvířat 

- znalost a používání pravopisu i, í, y, ý po tvrdých a 
měkkých souhláskách 
- slova se skupinou dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, psaní ú-
ů, 
- velká písmena na začátku věty, vlastní jména osob a 
zvířat 

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

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

přednes vhodných literárních textů 

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

Žák si pamatuje a reprodukuje jednoduché říkanky a 
dětské básně 

přednes vhodných literárních textů 

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

Žák reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací přednes vhodných literárních textů 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu Žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu poslech literárních textů, zážitkové čtení a 
naslouchání, líčení atmosféry příběhu 

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

Žák pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 
učitele a podle svých schopností 

volná reprodukce textu, dramatizace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Žák zdokonaluje komunikační dovednosti 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle 
svých schopností 

--> Výtvarná výchova -> 2. ročník -> Žák se pokouší o výtvarné 
vyprávění děje pohádek a příběhů, aktivně pracuje s ilustracemi, 
porovnává ilustrace a popisuje obrázky, rozumí pojmům hračka, 
loutka, maňásek 

Žák pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle 
svých schopností 

<-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> Žák se pokouší o výtvarné 
vyprávění děje pohádek a příběhů, aktivně pracuje s ilustracemi, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

porovnává ilustrace a popisuje obrázky, rozumí pojmům hračka, 
loutka, maňásek 

    

Český jazyk 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

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

výběr vhodných jazykových prostředků (řeč spisovná, 
hovorová, mimojazykové prostředky, řeči: mimika, 
gesta) 

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

Žák na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev 

-vyjadřování v komunikační situaci (vypravování, 
jednoduchý popis osoby, předmětu, činnosti) 

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

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

- automatizace psacího pohybu, odstraňování 
individuálních nedostatků písemného projevu 

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

Žák píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení čitelný písemný projev -žánry písemného projevu ( 
psaní adresy, pohlednice, mail, dopis, pozvánka …) 

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

Žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost 

- správné použití slovního přízvuku, znělost hlasu a 
vhodná intonace 

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

Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

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

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

Žák respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru -oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 
mluvčího a posluchače, střídání rolí mluvčího a 
posluchače 

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

Žák porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená a 
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

- slovní zásoba a tvoření slov (význam slov, slova 
jednoznačná, mnohoznačná, antonyma, synonyma…) 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Žák rozlišuje slovní druhy tvarosloví (rozlišování ohebných a neohebných 
slovních druhů) 

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

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

- používání správných gramatických tvarů podstatných 
jmen, přídavných jmen a sloves, určování rodu, čísla a 
pádu u podstatných jmen, určování osoby, čísla a času 
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Český jazyk 3. ročník  

u sloves 

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

Žák odůvodňuje a píše správně i/y ve slovech po 
obojetných souhláskách 

vyjmenovaná slova, slova příbuzná, slova s předponou 
vy/vý 

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

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 

Žák píše správně velká písmena na začátku věty a ve 
vlastních jménech osob, zvířat a v místních 
pojmenováních 

-zdůvodňování a používání vlastních jmen 

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

Žák spojuje věty v souvětí vhodnými spojkami a jinými 
spojovacími výrazy 

- věta, souvětí (spojení dvou a více vět, vzorec souvětí, 
spojky a spojovací výrazy ) 

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

Žák porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu (děj, věc, okolnost, vlastnost) 

- řazení slov podle abecedy 

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

Žák pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 
učitele a podle svých schopností 

- tvořivé činnosti s textem (přednes, volná reprodukce, 
dramatizace) 

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

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

-zážitkové čtení a naslouchání 
-poslech literárních textů 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu Žák vyjadřuje své pocity z přečteného nebo slyšeného 
textu 

-zážitkové čtení a naslouchání 
-poslech literárních textů 

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

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

základní literární pojmy ( poezie, próza, báseň, verš, 
rým, sloka, přednes, pohádka, povídka, postava, děj a 
prostředí…) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Učitel přispívá ke schopnosti žáka  úspěšně a samostatně se zapojit do  komunikace 
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Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru --> Prvouka -> 3. ročník -> Žák vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, rozlišuje základní rozdíly mezi 
jednotlivci, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, rodině, v 
obci, přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu, 
řešení problému v kolektivu 

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

--> Prvouka -> 3. ročník -> Žák se snaží rozpoznat ve svém okolí jednání 
a chování, která nelze tolerovat a která porušují základní lidská 
práva, poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na 
změny v kladném i záporném smyslu a přemýšlí o možnostech 
zlepšování životního prostředí obce 

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

--> Hudební výchova -> 3. ročník -> Žák rozumí pojmům autor textu, 
autor hudby, určí charakter písně (rychlá, taneční, pochodová, 
pomalá) 

Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti 

--> Pracovní činnosti -> 3. ročník -> Žák připraví jednoduchý studený 
pokrm podle slovního návodu, dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského chování 

Žák respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru <-- Prvouka -> 3. ročník -> Žák vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, rozlišuje základní rozdíly mezi 
jednotlivci, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, rodině, v 
obci, přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu, 
řešení problému v kolektivu 

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

<-- Prvouka -> 3. ročník -> Žák se snaží rozpoznat ve svém okolí jednání 
a chování, která nelze tolerovat a která porušují základní lidská 
práva, poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na 
změny v kladném i záporném smyslu a přemýšlí o možnostech 
zlepšování životního prostředí obce 

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

<-- Hudební výchova -> 3. ročník -> Žák rozumí pojmům autor textu, 
autor hudby, určí charakter písně (rychlá, taneční, pochodová, 
pomalá) 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti 

<-- Pracovní činnosti -> 3. ročník -> Žák připraví jednoduchý studený 
pokrm podle slovního návodu, dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského chování 

    

Český jazyk 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas 

praktické čtení - technika čtení, čtení pozorné, plynulé 

věcné čtení - čtení jako zdroj informací 

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

Žák posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 

praktické čtení a naslouchání - pozorné, soustředěné, 
aktivní 

zaznamenat informace, reagovat otázkami 

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

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

vyjádření hlavní myšlenky, 
odlišení podstatného 
od nepodstatného 

práce s encyklopedií, učebnicí, a jiným naučným 
textem, IT, přiměřeným věku 

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

Žák vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku 

zásady dorozumívání - komunikační normy, základní 
mluvené žánry podle komunikační situace 

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

Žák rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 
vhodně ji užívá podle komunikační situace 

základní mluvené žánry podle komunikační situace, 
prostředky verbální a nonverbální 

komunikační žánry - 
připravený i nepřipravený projev na základě 
poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuze 

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

Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného 
nebo podobného významu a slova vícevýznamová 

slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, antonyma, synonyma 

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

Žák rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary význam slov, jejich spisovná a nespisovná podoba 

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

Žák rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou 

stavba slova – část předponová, kořen slova, část 
příponová 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá slovní druhy 
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Český jazyk 4. ročník  

a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 

je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 
projevu 

mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 

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

Žák vyhledává základní skladební dvojici větná skladba-podmět a přísudek 

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

Žák odlišuje větu jednoduchou a souvětí práce s větou jednoduchou a souvětím 

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

Žák píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách 

pravopis morfologický – koncovky podst. jmen 

pravopis lexikální - vyjmenovaná slova a slova 
příbuzná 

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

Žák zvládá základní příklady syntaktického pravopisu shoda přísudku s holým podmětem 

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

Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je zážitkové čtení a naslouchání 

mimočítanková četba 

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

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

přednes vhodných literárních textů 

volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu 

dramatizace a vlastní výtvarný doprovod, 
účast v soutěžích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Žák se učí vést správně dialog, telefonický rozhovor, zanechat stručný vzkaz na záznamníku. V dialogu používá správnou výslovnost a spisovný jazyk. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Žák se učí vnímat školu jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství. Při práci ve třídě i ve skupině buduje demokratickou atmosféru a 
demokratické vztahy. 

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

Žák se prostřednictvím literárních textů seznamuje s životem dětí v jiných zemích, lidovou slovesností, zvyky a tradice národů Evropy. 

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas --> Anglický jazyk -> 4. ročník -> Žák rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí 
slovům a jednoduchým větám týkajících se osvojovaných témat, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Žák rozumí 
jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu s 
vizuální oporou Žák se zapojí do jednoduchého rozhovoru Žák 
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 
pokud má vizuální oporu Žák vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Žák 
vyplní osobní údaje do formuláře Žák odpoví na jednoduché otázky, 
které se ho týkají (rodina, škola, volný čas…) 

Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je --> Výtvarná výchova -> 4. ročník -> Žák při vlastních tvůrčích 
činnostech užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je 
na základě vztahů 

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

--> Vlastivěda -> 4. ročník -> Žák využívá knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas <-- Anglický jazyk -> 4. ročník -> Žák rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí 
slovům a jednoduchým větám týkajících se osvojovaných témat, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Žák rozumí 
jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu s 
vizuální oporou Žák se zapojí do jednoduchého rozhovoru Žák 
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 
pokud má vizuální oporu Žák vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Žák 
vyplní osobní údaje do formuláře Žák odpoví na jednoduché otázky, 
které se ho týkají (rodina, škola, volný čas…) 

Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je <-- Výtvarná výchova -> 4. ročník -> Žák při vlastních tvůrčích 
činnostech užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je 
na základě vztahů 

Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si <-- Vlastivěda -> 4. ročník -> Žák využívá knihoven, sbírek muzeí a 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

z něj podstatná fakta galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

    

Český jazyk 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas 

praktické čtení - technika čtení, čtení pozorné, plynulé 

věcné čtení - čtení jako zdroj informací 

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

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

znalost orientačních prvků v textu 

čtení vyhledávací, klíčová slova 

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

Žák posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 

praktické čtení a naslouchání - pozorné, soustředěné, 
aktivní 

zaznamenat informace, reagovat otázkami 

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

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

vyjádření hlavní myšlenky, 
odlišení podstatného 
od nepodstatného 

práce s encyklopedií, učebnicí a jiným naučným 
textem, IT, přiměřeným věku 

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

Žák vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamník 

zásady dorozumívání - 
komunikační normy, základní mluvené žánry podle 
komunikační situace 

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

Žák rozpoznává manipulativní 
komunikace v reklamě 

praktické a věcné naslouchání - 
zaznamenat slyšené, reagovat 
otázkami 

kritické čtení 

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

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

zásady dorozumívání, 
komunikační normy, zásady 
kultivovaného projevu 

technika mluveného projevu 

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

Žák rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle 

základní mluvené žánry podle komunikační situace, 
prostředky verbální a nonverbální 
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Český jazyk 5. ročník  

situace komunikační situace komunikační žánry - 
připravený i nepřipravený projev na základě 
poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuze 

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

Žák píše správně po stránce obsahové 
i formální jednoduché komunikační 
žánry 

vlastní tvořivé psaní - 
komunikační žánry - 
výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, inzerát, 
pozvánka, blahopřání, popis, 
příspěvek do časopisů 

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

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

psaní na základě poznatků o 
jazyce a stylu, o základních 
slohových postupech a žánrech 

pravidla sestavování osnovy 

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

Žák rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě praktické a věcné naslouchání, zaznamenat slyšené, 
reagovat otázkami, kritické čtení a zhodnocení 

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

Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného 
nebo podobného významu a slova vícevýznamová 

slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, antonyma, synonyma 

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

Žák rozlišuje ve slově kořen, část 
příponovou, předponovou a koncovku 

stavba slova -část předponová, kořen slova, část 
příponová, koncovka 

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

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

slovní druhy, tvary slov 

mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 

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

Žák rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary význam slov, jejich spisovná a nespisovná podoba 

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

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

větná skladba - podmět a 
přísudek 

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

Žák odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní 
větu jednoduchou v 
souvětí 

práce s větou jednoduchou a souvětím, vhodné spojky 
a 
spojovací výrazy 

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

Žák užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 
projevu je obměňuje 

práce s větou jednoduchou a souvětím, vhodné spojky 
a 
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Český jazyk 5. ročník  

spojovací výrazy 

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

Žák píše správně i/y ve slovech 
po obojetných souhláskách 

pravopis lexikální - vyjmenovaná slova a slova 
příbuzná 

pravopis morfologický - 
koncovky podstatných jmen a přídavných jmen 
tvrdých a měkkých 

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

Žák zvládá základní příklady syntaktického pravopisu shoda přísudku s holým 
podmětem 

seznámení s příčestím minulým u podmětu 
nevyjádřeného a několikanásobného 

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

Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je seznámení se světovou literaturou pro děti a mládež 

zážitkové čtení a naslouchání 

mimočítanková četba 

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

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

přednes vhodných literárních textů 

volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu 

dramatizace a vlastní výtvarný doprovod, 
účast v soutěžích 

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

Žák rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů 

literární druhy a žánry - 
báseň, pohádka, bajka, povídka, pověsti a báje, 
dobrodružné příběhy, sci-fi literatura, naučná 
literatura 

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

Žák při jednoduchém rozboru literárních 
textů používá elementární literární 
pojmy 

literární pojmy: spisovatel, básník, kniha, čtenář, 
divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, 
přirovnání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák využívá kreativitu v přístupu k čteným textům a při tvorbě vlastních textů. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Žák se díky literárním a odborným textům seznamuje se svou obcí. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Český jazyk 5. ročník  

Žák se učí pěstovat kritický přístup ke zpravodajství a reklamě; rozlišovat zábavní („bulvární“) prvky ve sdělení. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

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

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> Žák rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí 
slovům a jednoduchým větám týkajících se osvojovaných témat, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Žák rozumí 
jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu s 
vizuální oporou Žák se zapojí do jednoduchého rozhovoru Žák sdělí 
jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat Žák odpoví na jednoduché otázky, které se ho týkají (rodina, 
škola, volný čas…) Žák rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má vizuální oporu Žák vyhledá 
potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům Žák vyplní osobní údaje do formuláře Žák 
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o 
sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života 

Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je --> Vlastivěda -> 5. ročník -> Žák využívá knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

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

--> Přírodověda -> 5. ročník -> Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků 
živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

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

--> Výtvarná výchova -> 5. ročník -> Žák nalézá a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

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

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> Žák rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

slovům a jednoduchým větám týkajících se osvojovaných témat, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Žák rozumí 
jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu s 
vizuální oporou Žák se zapojí do jednoduchého rozhovoru Žák sdělí 
jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat Žák odpoví na jednoduché otázky, které se ho týkají (rodina, 
škola, volný čas…) Žák rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má vizuální oporu Žák vyhledá 
potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům Žák vyplní osobní údaje do formuláře Žák 
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o 
sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života 

Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je <-- Vlastivěda -> 5. ročník -> Žák využívá knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

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

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků 
živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

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

<-- Výtvarná výchova -> 5. ročník -> Žák nalézá a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 
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5.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 3 3 3 3 3 3 3 23 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu 1. stupeň 
Cizí jazyk na 1. stupni tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jeho cílem je především probudit zájem o 
studium cizího jazyka a vytváření pozitivního postoje k tomuto předmětu. 
2.stupeň 
Vzdělávací obsah předmětu anglický jazyk navazuje na předmět anglický jazyk na 1. stupni. 
Vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a směřuje k dosažení úrovně A2. Na 
úrovni A2 žáci rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se žáka 
bezprostředně týkají (např. základní informace o něm, o rodině, nakupování, škole…). Žák ,dokáže 
komunikovat prostřednictvím jednoduchých vět, ,zapojit se do jednoduché konverzace, vyměnit si 
informace popsat svou rodinu,, okolí a záležitostí týkajících se jeho potřeb. 
Předmět má žákům poskytnout živý jazykový základ pro komunikaci žáků v integrované Evropě i ostatním 
světě. Pomáhá eliminovat jazykové bariéry a snaží se přispět ke zvýšení budoucí mobility lidí v jejich 
osobním životě, dalším studiu a pracovním uplatnění. Cílem je žáky naučit jasně, přehledně a srozumitelně 
vyjádřit se ústně i písemně v cizím jazyce. Důraz je kladen na bezprostřední komunikaci v základních 
životních situacích. 

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

1. stupeň 
V 1. a ve 2.ročníku jde především o seznámení se se zvukovou stránkou jazyka, s jednoduchou slovní 
zásobou na základě poslechu, her, tvořivé činnosti a dramatické výchovy. Důraz je kladen na propojení 
poslechové, hudební, pohybové, výtvarné a dramatické výchovy s využitím audionahrávek říkanek, 
básniček a písniček. 
Od 3.ročníku se hlavní pozornost soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka, na rozvíjení základů 
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Název předmětu Anglický jazyk 

řečových dovedností, dále na seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí příslušné 
jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených 
jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny 
dovednostem číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné 
minimum, slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zájmů dětí tohoto věku. 
Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuka je 
výrazně propojena s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou. Využívá nahrávek říkanek, 
básniček a textů v interpretaci rodilých mluvčích. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. a 2.ročníku 1 
hodinu 3. až 5.ročníku 3 hodiny 
2. stupeň 
V 6., 7., 8. i 9. ročníku jsou vyučovány 3 hodiny týdně. Žáci jsou rozděleni v ročníku do skupin tak, aby počet 
žáků v jedné skupině nepřevyšoval zákonem stanovený limit. Výuka ve skupinách probíhá podle rozvrhu 
pro všechny třídy v ročníku obvykle ve stejnou dobu v kmenových učebnách. 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 

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

Kompetence k učení: 
Učitel 

 používá vhodné učební pomůcky (slovníky, encyklopedie, gram. přehledy, audiovizuální techniku a 
digitální technologie)  

 klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

 předkládá žákovi dostatek informací 

 věnuje se autokorekci chyb 
Žák 

 vyhledává a vyhodnocuje informace a na základě jejich pochopení,, propojení a systematizaci je 
efektivně využívá v procesu učení 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 

 předkládá modelové situace a vede žáka k improvizované komunikaci s využitím vlastní kreativity  

 motivuje žáka k samostatné práci, napomáhá mu ve vyhledávání nových slov, slovních obratů a 
pomáhá mu hledat další možnosti řešení 

 zadává žákům úkoly k posílení schopnosti využívat svých zkušeností a vlastního úsudku 
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Název předmětu Anglický jazyk 

 klade důraz na analýzu přečtených textů, posouzení jejich obsahu, porovnání jevů, zjištění shod a 
odlišností 

Žák  

 napíše jednoduchý text, dopis na různé téma (rodina, zájmy, volný čas, omluva ...) 

 umí se vyjádřit k základním tématům každodenního života 
  

Kompetence komunikativní: 
Učitel 

 vybízí žáky, aby kladli otázky k danému učivu  

 zařazuje diskusní kroužky a besedy 

 vede žáky k jednoduché komunikaci v cizím jazyce v nejběžnějších situacích každodenního života 

 vede žáky ke správnému formulování svých myšlenek a názorů 

 vede žáky k naslouchání druhých a zapojení se do diskuse 

 vede žáky k využití svých komunikačních schopností v kontaktu s druhými lidmi 
Žák 

 naslouchá jiným lidem a adekvátně reaguje na promluvu jiných lidí v cizím jazyce 

 využívá komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolím 

 vyjadřuje se výstižně a souvisle v jednoduchých situacích 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 

 zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace práce, 
rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost a úcta) a jejich respektování samostatnými žáky 

 uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami učení 

 vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky  

 posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 vede žáky k dovednosti požádat o pomoc nebo ji poskytnout 
Žák 

 přispívá k diskusi ve skupině žáků, respektuje názory ostatních, využívá získané komunikační 
dovednosti k vytváření vztahů 
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Název předmětu Anglický jazyk 

Kompetence občanské: 
Učitel 

 seznamuje žáky s některými typickými jevy života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti 

 podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k ocenění našich tradic a poznávání tradic 
odlišných národů 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáků 

 vede žáky k chápání principu dodržování zákonů, ale i vědomí svých práv a povinností 

 aktivně zapojuje žáky do kulturních akcí školy 
Žák 

 srovnává kulturní odlišnosti různých národů 

Kompetence pracovní: 
Učitel 

 rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku  

 kontroluje samostatné práce žáka  

 vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 

 nabízí žákům projekty, v nichž mohou žáci zvládat základní pracovní postupy 
Žák 

 pracuje samostatně na zadané práci či projektu 

Kompetence digitální: 
Učitel 

 využívá při učení vhodná digitální zařízení, aplikace a služby 

 pomáhá žákům při vyhledávání informací a kriticky posuzovat sdílená data 

 nabízí žákům využití informačních a komunikačních technologií pro komunikaci s okolním světem 
Žák  

 dokáže vyhledat informace pomocí digitálních technologií 

 digitální technologie využívá tak, aby si usnadnil práci a zefektivnil výsledky své práce 
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Anglický jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák 
zopakuje a použije slova a slovní 
spojení, se kterými se ve výuce 
setkal 

Jednoduchá slovní zásoba 
z okruhů: 
představení se, rodina 
pozdravy 
názvy školních potřeb 
názvy hraček 
číslovky 1-10 
barvy 
jídlo 
zvířata 

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 

Žák 
rozumí obsahu jednoduchého 
krátkého mluveného textu, který je 
pronášen pomalu, zřetelně a 
s pečlivou výslovností, s vizuální oporou 

Jednoduchá slovní zásoba 
z okruhů: 
představení se, rodina 
pozdravy 
názvy školních potřeb 
názvy hraček 
číslovky 1-10 
barvy 
jídlo 
zvířata 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Učitel vede žáka k porozumění sobě samému a druhým 
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Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který 
je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, s vizuální 
oporou 

--> Český jazyk -> 1. ročník -> Žák porozumí mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

Žák rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který 
je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, s vizuální 
oporou 

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> Žák porozumí mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

    

Anglický jazyk 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák 
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se 
ve výuce setkal 

Jednoduchá slovní zásoba 
z okruhů: 
představení se 
dopravní prostředky 
čísla do 20 
zvířata 
dům 
místnosti 
předložky on, in 
fráze I can, I can´t, It´s got, hasn´t got 

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 

Žák rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 
textu, který je pronášen pomalu a se zřetelnou a 
pečlivou výslovností 

Jednoduchá slovní zásoba 
z okruhů: 
představení se 
dopravní prostředky 
čísla do 20 
zvířata 
dům 
místnosti 
předložky on, in 
fráze I can, I can´t, It´s got, hasn´t got 

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

Žák rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a pečlivě, reaguje na ně 

Jednoduchá slovní zásoba 
z okruhů: 
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Anglický jazyk 2. ročník  

výslovností verbálně i neverbálně představení se 
dopravní prostředky 
čísla do 20 
zvířata 
dům 
místnosti 
předložky on, in 
fráze I can, I can´t, It´s got, hasn´t got 

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

Žák píše jednoduchá slova na základě textové a vizuální 
předlohy 

Jednoduchá slovní zásoba 
z okruhů: 
představení se 
dopravní prostředky 
čísla do 20 
zvířata 
dům 
místnosti 
předložky on, in 
fráze I can, I can´t, It´s got, hasn´t got 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Učitel vede žáka ke komunikaci v různých situacích ( odmítání, omluva, pozdrav, prosba) 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se ve výuce 
setkal 

--> Prvouka -> 2. ročník -> Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné 
změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, rozliší a porovná 
chování živočichů v závislosti na ročním období, 

Žák píše jednoduchá slova na základě textové a vizuální předlohy --> Výtvarná výchova -> 2. ročník -> Žák ztvárňuje vlastní prožitky a 
představy, rozvíjí své pozorovací schopnosti 

Žák zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se ve výuce 
setkal 

<-- Prvouka -> 2. ročník -> Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné 
změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, rozliší a porovná 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

chování živočichů v závislosti na ročním období, 

Žák píše jednoduchá slova na základě textové a vizuální předlohy <-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> Žák ztvárňuje vlastní prožitky a 
představy, rozvíjí své pozorovací schopnosti 

    

Anglický jazyk 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák 
-rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a pečlivě a reaguje na ně 

Slovní zásoba a tematické celky: 
-představení se, rodina, kamarádi 
-čísla 
-jídlo 
-oblečení 
Mluvnice (pouze základní fráze): 
-I am 
-I have got 
-I can 
-I like 
-What, where, who is..? 

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

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

Žák zopakuje a použije slova a slovní spojení z 
probíraných tematických celků 

Slovní zásoba a tematické celky: 
-představení se, rodina, kamarádi 
-čísla 
-jídlo 
-oblečení 
Mluvnice (pouze základní fráze): 
-I am 
-I have got 
-I can 
-I like 
-What, where, who is..? 

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

Žák rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného 
textu za pomoci vizuální opory 

Slovní zásoba a tematické celky: 
-představení se, rodina, kamarádi 
-čísla 
-jídlo 
-oblečení 
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Anglický jazyk 3. ročník  

Mluvnice (pouze základní fráze): 
-I am 
-I have got 
-I can 
-I like 
-What, where, who is..? 

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 

Žák rozumí jednoduchému krátkému mluvenému textu, 
který je pronášen pomalu a pečlivě a má k dispozici 
vizuální oporu 

Slovní zásoba a tematické celky: 
-představení se, rodina, kamarádi 
-čísla 
-jídlo 
-oblečení 
Mluvnice (pouze základní fráze): 
-I am 
-I have got 
-I can 
-I like 
-What, where, who is..? 

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

Žák přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení v rámci probírané slovní zásoby 

Slovní zásoba a tematické celky: 
-představení se, rodina, kamarádi 
-čísla 
-jídlo 
-oblečení 
Mluvnice (pouze základní fráze): 
-I am 
-I have got 
-I can 
-I like 
-What, where, who is..? 

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

Žák píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy 

Slovní zásoba a tematické celky: 
-představení se, rodina, kamarádi 
-čísla 
-jídlo 
-oblečení 
Mluvnice (pouze základní fráze): 
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Anglický jazyk 3. ročník  

-I am 
-I have got 
-I can 
-I like 
-What, where, who is..? 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Učitel poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního 
spojení v rámci probírané slovní zásoby 

--> Výtvarná výchova -> 3. ročník -> Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí 
vhodné prostředky 

Žák přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního 
spojení v rámci probírané slovní zásoby 

<-- Výtvarná výchova -> 3. ročník -> Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí 
vhodné prostředky 

    

Anglický jazyk 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a pečlivě 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám týkajících se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 
Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud 
je pronášen pomalu s vizuální 
oporou 
Žák se zapojí do jednoduchého rozhovoru 
Žák rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 

Colours 
Numbers 
At home 
Hobbies 
Food 
Animals 
Weather 
Round the year 
Clothes 
Pouze základní gramatické struktury, které jsou 

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 
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Anglický jazyk 4. ročník  

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů života, zejména pokud má vizuální oporu 
Žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 
Žák vyplní osobní údaje do formuláře 
Žák odpoví na jednoduché otázky, které se ho týkají 
(rodina, škola, volný čas…) 

součástí pamětně osvojovaných celků 

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 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Žák cvičí smyslového vnímání, pozornost a soustředění; cvičí dovednosti zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Žák  se seznámí se školou jako modelem otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby 
uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy. 

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

Žák porovná znalosti o ČR a Velké Británii. Jaké další státy EVROPY známe? (anglicky názvy některých států Evropy) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Žák se zajímá o rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o 
různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – 
jejich rozpoznávání a důvody vzniku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Žák chápe, že jsme součástí přírody, pozorujeme své okolí. Společenstva např. okolí lidských obydlí, pole, les, voda – propojení s prvoukou, přírodovědou, zvířata v 
daných společenstvech. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Žák se snaží pracovat a tvořit v týmu – redakce /jednoduchý popis, vyprávění jako ukázka možného článku/. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí slovům a jednoduchým 
větám týkajících se osvojovaných témat, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu Žák rozumí jednoduchému poslechovému 

--> Český jazyk -> 4. ročník -> Žák čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

textu, pokud je pronášen pomalu s vizuální oporou Žák se zapojí do 
jednoduchého rozhovoru Žák rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má vizuální oporu Žák vyhledá 
potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům Žák vyplní osobní údaje do formuláře Žák 
odpoví na jednoduché otázky, které se ho týkají (rodina, škola, 
volný čas…) 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí slovům a jednoduchým 
větám týkajících se osvojovaných témat, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu Žák rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu s vizuální oporou Žák se zapojí do 
jednoduchého rozhovoru Žák rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má vizuální oporu Žák vyhledá 
potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům Žák vyplní osobní údaje do formuláře Žák 
odpoví na jednoduché otázky, které se ho týkají (rodina, škola, 
volný čas…) 

<-- Český jazyk -> 4. ročník -> Žák čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas 

    

Anglický jazyk 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a pečlivě 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám týkajících se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 
Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud 
je pronášen pomalu s vizuální oporou 
Žák se zapojí do jednoduchého rozhovoru 
Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

Slovní zásoba v tematických celcích: 
Alphabeth 
Numbers 
Days of th eweek 
Time 
In the town 
Friends and family 
My hometown 
Free time 
Daily routines 

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 
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Anglický jazyk 5. ročník  

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů a dalších osvojovaných témat 
Žák odpoví na jednoduché otázky, které se ho týkají 
(rodina, škola, volný čas…) 
Žák rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 
života, zejména pokud má vizuální oporu 
Žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 
Žák vyplní osobní údaje do formuláře 
Žák napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech 
z oblasti svých zájmů a každodenního života 

Likes and dislikes 
Pouze základní gramatické struktury, které jsou 
součástí pamětně osvojovaných celků 

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

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 

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

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

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Žák cvičí sebekontrolu, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůli; organizaci vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků 
k jejich dosažení. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Žák se se seznámí s anglicky mluvícími zeměmi, např: Velká Británie a USA, hlavní města, jiné zvyky, tradice, kultura, svátky…. Učí se poznávat menšiny a respektovat je, 
učí se vzájemné komunikaci a spolupráci(srovnání s ČR)-jednoduchou formou – příprava pro 2. stupeň ZŠ. 

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

Žák se učí poznávat naši vlast a Evropu, státní a evropské symboly, Den Evropy, život Evropanů a styl života, vzdělávání mladých Evropanů. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Žák poznává jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, učí se respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v 
místě školy). 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Anglický jazyk 5. ročník  

Žák se seznámí se zemědělstvím a životním prostředím, jeho ochranou, dopravou a jejími druhy (den Země). 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Žák se učí poznávat kritický přístup ke zpravodajství a reklamě; učí se rozlišovat zábavní („bulvárních“) prvky ve sdělení od společensky významných. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí slovům a jednoduchým 
větám týkajících se osvojovaných témat, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu Žák rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu s vizuální oporou Žák se zapojí do 
jednoduchého rozhovoru Žák sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat Žák odpoví na 
jednoduché otázky, které se ho týkají (rodina, škola, volný čas…) Žák 
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 
pokud má vizuální oporu Žák vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Žák 
vyplní osobní údaje do formuláře Žák napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

--> Český jazyk -> 5. ročník -> Žák reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí slovům a jednoduchým 
větám týkajících se osvojovaných témat, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu Žák rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu s vizuální oporou Žák se zapojí do 
jednoduchého rozhovoru Žák sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat Žák odpoví na 
jednoduché otázky, které se ho týkají (rodina, škola, volný čas…) Žák 

--> Informatika -> 5. ročník -> žák: v blokově orientovaném 
programovacím jazyce sestaví program pro řízení pohybu a reakcí 
postav v programu najde a opraví chyby používá události ke 
spuštění činnosti postav přečte zápis programu a vysvětlí jeho 
jednotlivé kroky upraví program pro obdobný problém ovládá více 
postav pomocí zpráv 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 
pokud má vizuální oporu Žák vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Žák 
vyplní osobní údaje do formuláře Žák napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí slovům a jednoduchým 
větám týkajících se osvojovaných témat, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu Žák rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu s vizuální oporou Žák se zapojí do 
jednoduchého rozhovoru Žák sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat Žák odpoví na 
jednoduché otázky, které se ho týkají (rodina, škola, volný čas…) Žák 
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 
pokud má vizuální oporu Žák vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Žák 
vyplní osobní údaje do formuláře Žák napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> Žák reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí slovům a jednoduchým 
větám týkajících se osvojovaných témat, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu Žák rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu s vizuální oporou Žák se zapojí do 
jednoduchého rozhovoru Žák sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat Žák odpoví na 
jednoduché otázky, které se ho týkají (rodina, škola, volný čas…) Žák 
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 

<-- Informatika -> 5. ročník -> žák: v blokově orientovaném 
programovacím jazyce sestaví program pro řízení pohybu a reakcí 
postav v programu najde a opraví chyby používá události ke 
spuštění činnosti postav přečte zápis programu a vysvětlí jeho 
jednotlivé kroky upraví program pro obdobný problém ovládá více 
postav pomocí zpráv 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

pokud má vizuální oporu Žák vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Žák 
vyplní osobní údaje do formuláře Žák napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

    

Anglický jazyk 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Poslech s porozuměním 
Žák 
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech (jsou pronášeny pomalu 
a zřetelně) 
-rozumí obsahu promluvy a konverzace na dané téma 

Žák 
-porozumí promluvě a rozhovoru na téma 
Pozdravy, představení se, vítání, Rodina, 
Domov, Škola, Zvířata, Jídlo, 
Kamarádi, Město, Oblečení, Nákupy, 
Cestování 
-rozumí důležitým informacím 
v krátkých nahrávkách 
-rozlišuje formální a neformální rozhovor 
-reálie anglicky mluvících zemí 

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 

Mluvení 
Žá: se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních a neformálních 
situacích 
mluví o osvojovaných tématech 
vypráví jednoduchý příběh, popíše osoby, místa a věci z 
každodenního života 
zvuková podoba jazyka 

Žák 
-se umí zeptat kdo je kdo, odkud pochází 
-umí klást otázky o druhu a vzhledu věcí 
a odpovídat 
-se umí zeptat na čas, telefonní číslo, 
adresu, kdo co má 
- umí požádat o pomoc a zeptat se na 
každodenní činnosti, navrhnout něco 
-pozdraví, osloví, přivítá, představí se 
-promluví o své rodině, škole, třídě, 
kamarádech, domě, městě, volném čase 
-umí sdělit čas, den, měsíc, co má 
-umí sdělit co umí, co má a nemá rád 
-umí stručně pohovořit o svém běžném 
dnu, vyjádří názor 

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

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 
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Anglický jazyk 6. ročník  

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

Čtení s porozuměním 
Žák 
rozumí krátkým a jednoduchým textům a vyhledá v nich 
požadované informace 

Žák 
-umí hláskovat slova a používat správnou 
intonaci 
-umí získat potřebné informace ze 
slovníku i t textů různého zaměření 
(informační, dialogy, reklamní …) 

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

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Psaní a mluvnice 
-grafická podoba jazyka 
Źák 
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
a napíše jednoduchý text týkající se 
osvojovaného tématu 
-reaguje na jednoduché písemné sdělení 

Žák 
-ovládá pravopis slov osvojené slovní 
zásoby 
-umí vyplnit jednoduchý formulář (údaje 
o sobě, věk, adresa,…) 
-umí napsat krátký text na dané téma (My family, pet, 
school, day, …) 
-umí písemně reagovat na jednoduché sdělení 
-rozvíjí slovní zásobu k písemné i ústní komunikaci 
vztahující se k probíraným tématům 
-rozvíjí používání gramatických jevů v mluveném i 
písemném projevu 

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 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Žák se učí vést dialog, omluvit se, požádat, ptát se, dozvědět se, ... 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Čtení s porozuměním Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům a 
vyhledá v nich požadované informace 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> Žák využívá základy studijního 
čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

Čtení s porozuměním Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům a 
vyhledá v nich požadované informace 

--> Informatika -> 6. ročník -> Žák: nainstaluje a odinstaluje aplikaci, 
aktualizuje uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory 
vybere vhodný formát pro uložení dat vytvoří jednoduchý model 
domácí sítě; popíše, která zařízení jsou připojena do školní sítě 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

porovná různé metody zabezpečení účtů spravuje sdílení souborů 
pomocí modelu znázorní cestu e mailové zprávy zkontroluje, zda 
jsou části počítače správně propojeny, nastavení systému či 
aplikace, ukončí program bez odezvy 

Čtení s porozuměním Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům a 
vyhledá v nich požadované informace 

<-- Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> Žák využívá základy studijního 
čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

Čtení s porozuměním Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům a 
vyhledá v nich požadované informace 

<-- Informatika -> 6. ročník -> Žák: nainstaluje a odinstaluje aplikaci, 
aktualizuje uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory 
vybere vhodný formát pro uložení dat vytvoří jednoduchý model 
domácí sítě; popíše, která zařízení jsou připojena do školní sítě 
porovná různé metody zabezpečení účtů spravuje sdílení souborů 
pomocí modelu znázorní cestu e mailové zprávy zkontroluje, zda 
jsou části počítače správně propojeny, nastavení systému či 
aplikace, ukončí program bez odezvy 

    

Anglický jazyk 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Poslech s porozuměním 
Žák 
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech (jsou pronášeny pomalu 
a zřetelně) 
-rozumí obsahu promluvy a konverzace na 
dané téma 

Žák 
-porozumí promluvě a rozhovoru na téma Bydlení, 
Jídlo a stravování, Volný čas, Škola, Zdraví, Počasí, 
Město a příroda, 
Moderní technologie a média 
-rozumí důležitým informacím 
v krátkých nahrávkách 
-rozlišuje formální a neformální rozhovor 
-reálie a kultura anglicky mluvících zemí 

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 

Mluvení 
Žák 
se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních a neformálních 

Žák 
-se umí zeptat na bydlení, co kdo má a nemá rád, na 
množství a cenu 
-se dokáže zeptat na děje v minulosti 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 
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Anglický jazyk 7. ročník  

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

situacích 
 
-mluví o osvojovaných tématech 
 
-vypráví jednoduchý příběh, popíše osoby, 
místa a věci z každodenního života 

-pohovoří jednoduchým způsobem o 
svém bytě nebo domě, městě, zemi 
-pohovoří o jídle a stravování, umí si 
objednat v restauraci, požádat o účet 
-pohovoří o tom, co dělal v minulosti 
-umí říci jaký má zdravotní problém, 
popsat tělo 
-umí stručně pohovořit o počasí a IT technologiích 
-rozvoj výslovnosti a slovní zásoby, 
Intonace 
-zvuková podoba jazyka 

 Čtení s porozuměním  
 Žák  
 přečte foneticky správně přiměřený text,  
 v textu vyhledá požadované informace  
 Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých 
autentických materiálech  

Žák 
-používá správnou intonaci 
-umí z textu získat potřebné informace 
-umí používat slovník 

 Psaní a mluvnice  
 Žák  
 napíše jednoduchý text týkající se osvojovaného 
tématu  
 Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení  

Žák 
-napíše krátký text o sobě a rodině 
-dokáže napsat jednoduché sdělení o tom, 
co obvykle dělá 
-dokáže jednoduše popsat školu a život 
ve škole 
-dokáže napsat sdělení o tom, co dělal 
-umí napsat jednoduchou zprávu (pohled, 
mail) z výletu, dovolené, prázdnin… 
-zvládá pravopis osvojené slovní zásoby 
-grafická podoba jazyka 
-rozvíjí slovní zásobu k písemné a ústní 
komunikaci vztahující se k probíraným 
tématům 
-rozvíjí používání gramatických jevů v písemném i 
mluveném projevu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Anglický jazyk 7. ročník  

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

Žák se umí zorientovat v mapě Evropy, zná základní reálie anglicky mluvících zemí. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Žák si uvědomuje význam vztahu člověka k životnímu prostředí (život v obci, životní styl, zdraví, odpadové hospodářství, ochrana krajiny). 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Poslech s porozuměním Žák rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech (jsou pronášeny pomalu a zřetelně) -rozumí 
obsahu promluvy a konverzace na dané téma 

--> Informatika -> 7. ročník -> Žák: vysvětlí známé modely jevů, situací, 
činností v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku 
pomocí ohodnocených grafů řeší problémy pomocí orientovaných 
grafů řeší problémy vytvoří model, ve kterém znázorní více 
souběžných činností 

Poslech s porozuměním Žák rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech (jsou pronášeny pomalu a zřetelně) -rozumí 
obsahu promluvy a konverzace na dané téma 

<-- Informatika -> 7. ročník -> Žák: vysvětlí známé modely jevů, situací, 
činností v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku 
pomocí ohodnocených grafů řeší problémy pomocí orientovaných 
grafů řeší problémy vytvoří model, ve kterém znázorní více 
souběžných činností 

    

Anglický jazyk 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Poslech s porozuměním  
 Žák  
 rozumí informacím v jednoduchých  
 poslechových textech  
 Žák rozumí obsahu promluvy a konverzace na  
 dané téma  

Žák 
-porozumí promluvě a rozhovoru na téma 
Moje budoucnost, Hobby, Společnost, Péče o zdraví, 
Pocity a nálady, Sport, Srovnávání 
Reálie a kultura anglicky mluvících zemí 

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

Žák 
-dokáže požádat o jednoduchou 
informaci z osvojovaných témat 
-dokáže mluvit o svých plánech 
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Anglický jazyk 8. ročník  

 situacích  
 -mluví v běžných situacích a v rámci  
 osvojovaných témat  
 -vypráví jednoduchý příběh, popíše situaci  
 každodenního života  

-mluví o dějích obvyklých i o těch, které 
se dějí nyní a o dějích minulých i 
budoucích 
-umí nabídnout pomoc a vyjádřit 
budoucnost 
-domluví se u lékaře a umí vyjádřit 
problém 
-umí srovnávat 
-rozvíjí slovní zásobu k písemné i ústní 
komunikaci 

 Čtení s porozuměním  
 Žák  
 přečte foneticky správně přiměřený text  
 Žák vyhledá požadované informace, pracuje s nimi  

Žák 
-přečte a rozumí textu v učebnici a 
dalších autentických materiálech 
(program, leták, jízdní řád, plakát, 
upozornění …) – osvojená témata 

 Žák  
 napíše jednoduchý text na osvojované téma  
 a dokáže reagovat na písemné sdělení  
 Grafická podoba jazyka  

Žák 
-dokáže napsat jednoduchý text na dané 
téma 
-umí pracovat se slovníkem 
-napíše kratší text o tom, co prožil a dělal 
v minulosti a co bude dělat v 
budoucnosti 
- rozvíjí používání gramatických jevů v písemném i 
mluveném projevu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Žák se učí seberegulaci v situaci nesouhlasu, dovede respektovat nápady a názory druhých, rozvíjí individuální a sociální dovednosti v soutěžních aktivitách. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Žák se naučí respektovat jedinečnost a individuální zvláštnosti každého člověka. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Žák si dokáže uvědomit postavení a fungování médií ve společnosti a vliv médií na každodenní život. 
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Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák napíše jednoduchý text na osvojované téma a dokáže reagovat 
na písemné sdělení Grafická podoba jazyka 

--> Informatika -> 8. ročník -> Žák v blokově orientovaném 
programovacím jazyce sestaví přehledný program k vyřešení 
problému po přečtení programu vysvětlí, co vykoná ověří správnost 
programu, najde a opraví v něm chyby používá podmínky pro 
větvení programu, rozezná, kdy je podmínka splněna spouští 
program myší, klávesnicí, interakcí postav používá souřadnice pro 
programování postav používá parametry v blocích, ve vlastních 
blocích vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a použije její 
hodnotu diskutuje různé programy pro řešení problému hotový 
program upraví pro řešení příbuzného problému 

Žák napíše jednoduchý text na osvojované téma a dokáže reagovat 
na písemné sdělení Grafická podoba jazyka 

<-- Informatika -> 8. ročník -> Žák v blokově orientovaném 
programovacím jazyce sestaví přehledný program k vyřešení 
problému po přečtení programu vysvětlí, co vykoná ověří správnost 
programu, najde a opraví v něm chyby používá podmínky pro 
větvení programu, rozezná, kdy je podmínka splněna spouští 
program myší, klávesnicí, interakcí postav používá souřadnice pro 
programování postav používá parametry v blocích, ve vlastních 
blocích vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a použije její 
hodnotu diskutuje různé programy pro řešení problému hotový 
program upraví pro řešení příbuzného problému 

    

Anglický jazyk 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Poslech s porozuměním  
 Žák  
 rozumí informacím v běžném poslechové textu  
 a rozumí obsahu běžné konverzace  

Žák 
-rozumí slyšenému textu i promluvě na 
téma Vztahy, Místa, Výhody a nevýhody, Cestování, 
Náš svět, Kulturní dědictví 

 Mluvení  
 Žák  
 mluví o běžných věcech v každodenních  

Žák 
-si umí vyjednat záležitosti týkající se 
povolení, dovolení 
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Anglický jazyk 9. ročník  

 situacích a na dané téma  
 Žák vypráví jednoduchý příběh či událost  

-umí vyjádřit svůj názor a své přání 
-umí vést rozhovor na dané téma 
-umí se domluvit na schůzce, setkání 
-umí vyjádřit souhlas, nesouhlas, jistotu 
-umí vyjádřit instrukce jiným osobám 

 Čtení s porozuměním  
 Žák  
 přečte text a rozumí mu  
 Žák vyhledá v textu požadované informace  

Žák 
-přečte text v učebnici na dané téma, 
rozumí mu 
-snaží se plynule číst a správně 
vyslovovat i méně známý text 
-rozumí faktografickém textu a umí 
v něm vyhledat informace 
-zvuková podoba jazyka 
-reálie a kultura anglicky mluvících zemí 

 Psaní a mluvnice  
 Žák  
 vyplní běžný formulář  
 Žák napíše stručný text týkající se  
 osvojovaných témat  
 -reaguje na písemné sdělení  

Žák 
-umí vyplnit formulář, 
-napíše krátký text o tom, co dosud dělal 
-dokáže napsat stručný text na dané téma 
-umí písemně vyjádřit omluvu 
-grafická podoba jazyka 
-rozvíjí slovní zásobu k písemné i ústní 
komunikaci vztahující se k probíraným 
tématům 
-rozvíjí používání gramatických jevů 
v mluveném a písemném projevu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák při zpracování projektů a zadaných úkolů využije svých nápadů, originality a schopnosti. 

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

Žák dokáže jednoduchým způsobem popsat život v ČR a anglicky mluvících zemích, zná základní zvyky a tradice. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Žák používá cizí jazyk jako nástroj dorozumění mezi lidmi. 
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5.3 Český jazyk a literatura  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 5 5 4 5 19 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk a literatura 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho 
rámci žáci osvojují, jsou nezbytné pro získávání poznatků ve všech dalších oborech.  

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

Vzdělávací obsah tohoto předmětu je pro přehlednost rozdělen do tří složek: 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 
Literární výchova 
Ve výuce se však obsah jednotlivých složek prolíná. 
Vzhledem ke svému stěžejnímu významu má vyučovací předmět časovou dotaci celkem 19 hodin (z toho 4 
hodiny disponibilní), a to v 6. ročníku 5 hodin, v 7. ročníku 5 hodin,    
v 8. ročníku 4 hodiny a v 9. ročníku 5 hodin. 
Výuka probíhá nejčastěji v kmenových třídách, někdy v učebně informatiky nebo v žákovské knihovně, 
která je umístěna v učebně dějepisu. 
Jazyková výchova 
Zde žáci získávají vědomosti a dovednosti nezbytné k osvojování spisovné podoby českého jazyka, učí se 
však také poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit žáky jasně, přehledně a srozumitelně se 
vyjadřovat a komunikovat s okolním světem, a to jak ústně, tak písemně. 
Komunikační a slohová výchova 
Jejím hlavním cílem je rozvoj komunikačních schopností žáků, jejich tvořivosti a fantazie 
Žáci se také učí rozumět textu, vyhledávat a třídit informace a na jejich základě vytvářet texty vlastní. 
Literární výchova 
Žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory na přečtené dílo. Literární výchova si klade 
za cíl naučit žáky chápat mezilidské vztahy, rozlišovat dobro a zlo, rozvíjet city žáků a humanizovat a 
celkově kultivovat jejich osobnost, vést je k rozpoznání literárních hodnot a podněcovat jejich zájem o 
četbu. 

Integrace předmětů  Český jazyk a literatura 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 

 rozvíjí dovednosti potřebné k osvojování učiva 

 předkládá žákům možnosti používat osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných 
oblastech 

 vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací 

 vede žáky k aplikaci naučených pravopisných pravidel a jejich vzájemnému propojování 

 seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem 
Žák: 

 aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu 

 propojuje poznatky do širších celků 

 poznává smysl a cíl učení 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

 vede žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy 

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

 vede žáky k užívání základní odborné jazykové literatury: Pravidel českého pravopisu, Slovníku 
spisovné češtiny, případně Etymologického slovníku 

Žák: 

 učí se řešit problémy a volí k tomu vhodné postupy 

 umí vyhledat informace 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

 vede žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

 nabízí dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů 

 pomocí učiva gramatického i literárního rozšiřuje slovní zásobu žáků 

 vede žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků a ke kompozičně správné výstavbě textu 

 vede žáky k využívání informačních a komunikačních technologií pro komunikaci s okolním světem 
 Žák 

 zapojuje se do diskuse a srozumitelně vyjadřuje své názory 

 vhodně reaguje na názory jiných lidí 

 umí využívat informačních a komunikačních technologií  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 

 vytváří příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vede je 
k ohleduplnosti, úctě, učí je poslouchat se navzájem a respektovat pravidla kultivované diskuse 

 vede žáky k asertivnímu jednání (naučit je vhodně požádat o pomoc, nabídnout pomoc, odmítnout 
nevhodnou nabídku) 

Žák: 

 naslouchá jiným a vhodně reaguje 

 spolupracuje s učitelem a spolužáky, učí se toleranci 

 spoluvytváří příjemnou atmosféru v týmu 

Kompetence občanské: 
Učitel: 

 seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím, vysvětluje jeho význam 

 podporuje v žácích potřebu literárního projevu, četby, recitace 

 zapojuje žáky do kulturního dění v jejich okolí 
Žák 

 zajímá se o slovesné dědictví naší země a svého regionu 

 zapojuje se do kulturního dění ve svém okolí 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

 rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním materiálu 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

 vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní a k udržování jejich učebního 
prostoru 

 Žák: 

 učí se efektivně organizovat svou práci 

 dodržuje pravidla hygieny práce 

Kompetence digitální: 
Učitel: 

 vede žáka k samostatnému zpracovávání informací, tvorbě referátů, prezentací a jiných výstupů  
Žák: 

 je schopen samostatně vyhledat, posoudit a zpracovat informace a digitální obsah 

 ke zpracování obsahu používá vhodné postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní 
situaci 

 informace zpracovává prostřednictví vhodných zařízení, aplikací a služeb 

    

Český jazyk a literatura 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk Spisovná a nespisovná čeština 

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

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

Jazykové příručky 

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 

Žák rozlišuje kořen, část předponovou a část 
příponovou, tvoří slova příbuzná 

Odvozování (stavba slova, slova příbuzná …) 

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

Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

Ohebné slovní druhy (mluvnické významy, tvary slov) 

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

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě 

Věta jednoduchá (větné členy) 
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Český jazyk a literatura 6. ročník  

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 

Žák využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová 
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a 
stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

Výpisky, výtah, klíčová slova 

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

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

Vypravování 

Popis 

Zpráva a oznámení 

Dopis 

E-mail 

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 

Žák 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 

Vypravování 

Popis 

Zpráva a oznámení 

Dopis 

E-mail 

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

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

Vypravování 

Popis 

Zpráva a oznámení 

Dopis 

E-mail 

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

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

Mluvený projev 

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

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

Základy literární teorie 

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

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

Základy literární teorie 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

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

Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními 

Tvořivé činnosti s literárním textem 
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Český jazyk a literatura 6. ročník  

vlastními slovy interpretuje smysl díla slovy interpretuje smysl díla 

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

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

Tvořivé činnosti s literárním textem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák vytváří dle svých schopností kreativní práce.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Žák je veden k sebekontrole a sebeovládání, vhodné organizaci času a plánování učení. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah 

--> Anglický jazyk -> 6. ročník -> Čtení s porozuměním Žák rozumí 
krátkým a jednoduchým textům a vyhledá v nich požadované 
informace 

Žák využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah 

--> Další cizí jazyk -> 7. ročník -> Žák přečte foneticky správně 
přiměřený text, rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 
vztahují k probíraným tématům, rozumí krátkému jednoduchému 
textu, neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo na PC 

Žák využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah 

<-- Anglický jazyk -> 6. ročník -> Čtení s porozuměním Žák rozumí 
krátkým a jednoduchým textům a vyhledá v nich požadované 
informace 

Žák využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah 

<-- Další cizí jazyk -> 7. ročník -> Žák přečte foneticky správně 
přiměřený text, rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 
vztahují k probíraným tématům, rozumí krátkému jednoduchému 
textu, neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo na PC 

    

Český jazyk a literatura 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Český jazyk a literatura 7. ročník  

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

Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich užívá ve vhodné komunikační situaci. 

Slovní druhy 

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

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

Slovní druhy 

Pravopis 

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

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

Slovní druhy 

Pravopis 

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 

Žák rozlišuje a v textu dokládá nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých 
slov, rozpozná přenesená pojmenování, zejména ve 
frazémech 

Slovotvorba 

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

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě a souvětí. 

Věta jednoduchá a podřadné souvětí (věta a výpověď, 
větné členy, druhy VV...) 

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

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

Vypravování 

Popis 

Charakteristika 

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 

Žák 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 

Vypravování 

Popis 

Charakteristika 

Životopis 

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

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

Vypravování 

Popis 

Charakteristika 

Životopis 

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

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

Vypravování 

Popis 

Charakteristika 

Životopis 
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Český jazyk a literatura 7. 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 

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

Práce s textem 

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

Žák rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

Práce s textem 

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 

Žák využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová 
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a 
stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

Výpisky, výtah 

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

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

Mluvený projev 

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

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

Základy literární teorie 

Historie literatury od počátku starověku do konce 
baroka a klasicismu 

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

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

Základy literární teorie 

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

Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 
názor doloží argumenty 

Základy literární teorie 

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

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

Historie literatury od počátku starověku do konce 
baroka a klasicismu 

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

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

Historie literatury od počátku starověku do konce 
baroka a klasicismu 

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

Žák rozpoznává základní rysy výrazného individuálního 
stylu autora 

Historie literatury od počátku starověku do konce 
baroka a klasicismu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

Žák se prostřednictvím literatury seznamuje s kulturou a zvyky jiných evropských států.  

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

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

--> Dějepis -> 6. ročník -> vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí 

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

--> Hudební výchova -> 7. ročník -> Žák využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

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

<-- Dějepis -> 6. ročník -> vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí 

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

<-- Hudební výchova -> 7. ročník -> Žák využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

    

Český jazyk a literatura 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě a v souvětí. 

Věta jednoduchá (větné členy, stavba věty, pořádek 
slov ve větě …) 

Souvětí souřadné a podřadné 

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

Žák rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby. Tvoření slov 

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

Žák spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova Slova přejatá (jména obecná a vlastní), jejich význam, 
výslovnost a pravopis 

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

Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich užívá ve vhodné komunikační situaci 

Slovní druhy 

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

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

Slovní druhy 

Pravopis 

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

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

Pravopis 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 

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

Slovotvorba (slovní zásoba a její jednotky, slohové 
rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, homonyma, 
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Český jazyk a literatura 8. ročník  

zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

slov, rozpozná přenesená pojmenování, zejména ve 
frazémech 

synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby 
tvoření slov…) 

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

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě a souvětí 

Věta a souvětí 

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

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

Charakteristika 

Popis 

Líčení 

Životopis 

Žádost 

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

Žák 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 

Popis 

Líčení 

Životopis 

Žádost 

Výklad, referát 

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

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

Charakteristika 

Popis 

Líčení 

Životopis 

Žádost 

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 

Žák 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 

Výklad, referát 

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

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

Diskuze 

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

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

Vývoj světové a české literatury od konce 18. století 
do konce 1. sv. války 

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

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

Vývoj světové a české literatury od konce 18. století 
do konce 1. sv. války 
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Český jazyk a literatura 8. ročník  

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

Žák rozpoznává základní rysy výrazného individuálního 
stylu autora 

Vývoj světové a české literatury od konce 18. století 
do konce 1. sv. války 

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

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

Vývoj světové a české literatury od konce 18. století 
do konce 1. sv. války 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Žák je v hodinách veden ke zdravému vztahu k sobě samému, prostřednictvím skupinových prací si vytváří zdravé vztahy s ostatními žáky.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

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

--> Dějepis -> 8. ročník -> Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů 

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

--> Další cizí jazyk -> 8. ročník -> Žák vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři, napíše jednoduché texty o sobě a k tématům , dokáže 
stručně písemně reagovat 

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

--> Další cizí jazyk -> 9. ročník -> Žák se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů, sdělí jednoduchým způsobem základní informace k 
probíraným tématům, odpovídá na jednoduché otázky a dovede je i 
pokládat, snaží se o správnou výslovnost v daném jazyce 

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

--> Hudební výchova -> 6. ročník -> Žák využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

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

<-- Dějepis -> 8. ročník -> Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů 

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

<-- Další cizí jazyk -> 8. ročník -> Žák vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři, napíše jednoduché texty o sobě a k tématům , dokáže 
stručně písemně reagovat 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

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

<-- Další cizí jazyk -> 9. ročník -> Žák se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů, sdělí jednoduchým způsobem základní informace k 
probíraným tématům, odpovídá na jednoduché otázky a dovede je i 
pokládat, snaží se o správnou výslovnost v daném jazyce 

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

<-- Hudební výchova -> 6. ročník -> Žák využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

    

Český jazyk a literatura 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák ovládá práci s jazykovými příručkami Obecné výklady o jazyce (útvary českého jazyka, jazyky 
slovanské …) 

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

Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, 
zdůvodňuje jejich užití 

Obecné výklady o jazyce (útvary českého jazyka, jazyky 
slovanské …) 

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

Žák správně vyslovuje hlásky a hláskové skupiny Zvuková podoba jazyka 

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

Žák odliší spisovný a nespisovný jazykový projev 
(výslovnost, intonaci, tempo řeči, pauzy, frázování) 

Zvuková podoba jazyka 

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 

Žák dokládá nejrůznější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov 

Slovní zásoba, její slohové rozvrstvení, tvoření slov 

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

Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich užívá ve vhodné komunikační situaci. 

Slovní druhy 

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

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě a souvětí. 

Skladba (věta a výpověď, pořádek slov ve větě, stavba 
věty, zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby, Přímá 
řeč…) 

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

Žák zvládá v písemném projevu pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický a syntaktický 

Opakování pravopisu 
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Český jazyk a literatura 9. ročník  

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 

Žák využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová 
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a 
stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

Výpisky, výtah, klíčová slova 

Výklad 

Referát 

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 

Žák 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 

Výklad 

Referát 

Vypravování 

Úvaha 

Charakteristika 

Publicistické útvary 

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

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

Vypravování 

Úvaha 

Charakteristika 

Publicistické útvary 

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

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

Vypravování 

Úvaha 

Charakteristika 

Publicistické útvary 

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

Žák zvládá zásady kultivovaného projevu a 
dorozumívání, zapojí se do diskuse, řídí ji, využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogů v běžné praxi 

Diskuse 

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

Žák rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

Diskuse 

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

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

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

Publicistické útvary 

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

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

Historie literatury od konce 1. sv. války do současnosti 

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech Žák vyhledává informace v různých typech katalogů, v Historie literatury od konce 1. sv. války do současnosti 
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Český jazyk a literatura 9. ročník  

katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích knihovně i v dalších informačních zdrojích 

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

Žák rozpoznává základní rysy výrazného individuálního 
stylu autora 

Historie literatury od konce 1. sv. války do současnosti 

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

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

Historie literatury od konce 1. sv. války do současnosti 

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

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

Slovní druhy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Žák chápe specifické rysy jednotlivých jazyků.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Žák je veden ke kritickému přístupu ke zpravodajství.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Žák rozlišuje různé typy sdělení. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Žák pracuje s uspořádáním mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Žák identifikuje postoje a názory autora v mediálních sděleních.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Žák chápe organizaci a postavení médií ve společnosti.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Žák chápe uplatnění a výběr jazykových prostředků v mediovaném sdělení.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Žák je veden k práci v týmu, chápe jednotlivé členy týmu jako obohacující prvek společné práce.  

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodňuje 
jejich užití 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> Žák lokalizuje na mapách jednotlivé kraje 
České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

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

--> Dějepis -> 9. ročník -> zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí 

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

--> Občanská výchova -> 7. ročník -> Žák kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 

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

--> Hudební výchova -> 6. ročník -> Žák využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

Žák využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah 

--> Informatika -> 9. ročník -> Žák pojmenuje části počítače a popíše, 
jak spolu souvisí vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým 
vybavením diskutuje o funkcích operačního systému a popíše stejné 
a odlišné prvky některých z nich na příkladu ukáže, jaký význam má 
komprese dat popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které 
považuje za inovativní na schematickém modelu popíše princip 
zasílání dat po počítačové síti vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují 
některé služby internetu diskutuje o cílech a metodách hackerů 
vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače a dat 
diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu 

Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodňuje 
jejich užití 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> Žák lokalizuje na mapách jednotlivé kraje 
České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

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

<-- Dějepis -> 9. ročník -> zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí 

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

<-- Občanská výchova -> 7. ročník -> Žák kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 

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

<-- Hudební výchova -> 6. ročník -> Žák využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah 

<-- Informatika -> 9. ročník -> Žák pojmenuje části počítače a popíše, 
jak spolu souvisí vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým 
vybavením diskutuje o funkcích operačního systému a popíše stejné 
a odlišné prvky některých z nich na příkladu ukáže, jaký význam má 
komprese dat popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které 
považuje za inovativní na schematickém modelu popíše princip 
zasílání dat po počítačové síti vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují 
některé služby internetu diskutuje o cílech a metodách hackerů 
vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače a dat 
diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu 

     

5.4 Další cizí jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

         Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Další cizí jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Obsahem předmětu je komplexní rozvoj řečových dovedností v souladu s doporučením Evropské unie na 
úrovni A1. Rozvíjeny jsou tyto řečové dovednosti : 

 Receptivní 

 Produktivní  

 Interaktivní 
      Na úrovni A1 mají žáci porozumět každodenním výrazům a základním frázím, jejichž cílem je vyhovět 
konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Žáci by měli zvládnout představit sami sebe a 
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Název předmětu Další cizí jazyk 

ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žijí, o lidech, které 
znají a věcech, které vlastní a na podobné otázky umí odpovídat. Dokážou se jednoduchým způsobem 
domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a jsou ochotni mu pomoci. 
     Žáci dokážou písemnou formou vyjádřit jednoduchá sdělení, odpovědi, informace o své osobě a rodině, 
každodenních situacích, vyplní údaje do formulářů, dokážou vyhledat výraz ve slovníku. 
     Ústní i písemný projev by měl obsahovat správně použité základní gramatické struktury a věty. 

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

Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk je ovlivněn jeho vymezením jako „doplňujícího vzdělávacího 
oboru – další cizí jazyk“. Časová dotace je na 2. stupni je 6 hodin, výuka je realizována v 7. , 8. a 9. ročníku 
vždy po 2 hodinách týdně.  

Integrace předmětů  Další cizí jazyk 

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

Kompetence k učení: 
Učitel 

 klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

 používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku 

 podporuje u žáků autokorekci chyb 
Žák  

 vyhledává a vyhodnocuje informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 
efektivně využívá v procesu učení 

  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 

 motivuje žáka k samostatnému řešení a hledání dalších variant 

 klade důraz na analýzu přečtených nebo vyslechnutých textů a sdělení, jejich vyhodnocení, 
porovnání jevů a třídění 

 pomocí modelových situací provádí u žáků nácvik jejich nejlogičtějšího řešení 
Žák  

 napíše jednoduchý dopis na různé téma (rodina, zájmy, volný čas) 

Kompetence komunikativní: 
Učitel 

 zařazuje kratší dialogy a slohová cvičení na dané téma  
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Název předmětu Další cizí jazyk 

 nabízí žákům využití informačních a komunikačních technologií pro komunikaci s okolním světem 

 zařazuje řečová cvičení, dialogy, poslechová cvičení a jednoduché slohové práce 

 využívá písně a tance jako určitou formu komunikace mezi lidmi 
 Žák  

 naslouchá jiným lidem a adekvátně reaguje na promluvy jiných lidí v cizím jazyce  

 využívá komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolím  

 vyjadřuje se výstižně a souvisle v jednoduchých situacích 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 

 zařazuje skupinovou práci, rozdělení rolí, ale i spolupráci 

 podporuje talentované žáky a zohledňuje žáky SPU 

 posiluje sebedůvěru žáků a vytváří přátelskou atmosféru 

 vede žáky k dovednosti požádat o pomoc nebo ji poskytnout 
 Žák 

 přispívá k diskusi v malé skupině žáků, respektuje názory ostatních 

 využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů 

 vytváří pozitivní a zdvořilé modely chování vůči ostatním lidem 

Kompetence občanské: 
Učitel 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 

 podporuje u žáků národní hrdost ve srovnání s jinými kulturami 

 buduje u žáků vztah k tradicím a kultuře 
 Žák 

 srovnává kulturní odlišnosti různých národů 

Kompetence pracovní: 
Učitel 

 kontroluje samostatné práce žáka 

 rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 

 vede v rámci výuky jazyka žáky k uvědomělému rozhodování o svém budoucím povolání, 
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Název předmětu Další cizí jazyk 

vzdělávání atd. 

 dokládá nezbytnost znalosti jazyků v sjednocené Evropě a na jejím trhu práce 
 Žák 

 pracuje samostatně na zadaných projektech 

Kompetence digitální: 
Učitel 

 používá s žáky digitální zařízení v učebně (IT, PC) 

 vede žáky k samostatnému využití IT technologií v jazyce (překladače, výslovnost, pravopis CJ, 
reálie německy mluvících zemí) 

 doporučuje žákům internetové stránky rozšiřující znalost reálií cizích zemí 
 Žák 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby 

 využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci a zkvalitnil její výsledky 

 v digitálním prostředí jedná eticky 

    

Další cizí jazyk 7. ročník  

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 

Žák porozumí některým známým slovům a 
jednoduchým větám, které se týkají 
probíraných témat 
-rozumí pokynům a otázkám učitele mluví-li pomalu a 
zřetelně, reaguje na ně 
-rozumí základním informacím v poslechových textech 
ke každodenním tématům 

Vstupní audioorální kurz: 
Abeceda, pozdravy v německy mluvících zemích, dny v 
týdnu, čísla do 20, německá dívčí, chlapecká a zvířecí 
jména, barvy, internacionalismy, výslovnost. 

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 

Téma: Ich heiβe, ich wohne… 
otázky a odpovědi, jednoduchý dotazník, vykání, 
stručné sdělení, prosba o opakování, zápor nicht, 
souhlas, nesouhlas, otázky zjišťovací 
Reálie: Základní seznámení s Německem, Rakouskem, 
Švýcarskem a Českem 
Seznámení se základy psaní na počítači v němčině. 

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

Téma: Meine Familie 
přivlastňovací zájmena mein, dein, sein, ihr, sloveso v 
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Další cizí jazyk 7. ročník  

témat přítomném čase v čísle jednotném, představení členů 
rodiny, krátké vyprávění o rodině, 
vazba ich mag, vazba von, přivlastňovací koncovka -s 
základní prostorová orientace 
jednoduchý formulář s údaji o sobě (dotazník) 

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

Téma: Meine Freunde 
předložka um, popis osoby, gern – am liebsten, 
základní časové údaje 

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

Téma: Schule 
školní potřeby, určitý a neurčitý člen 
zápor kein, příkaz, rozkazovací způsob, otázka „Jak se 
to řekne německy?“ 
Reálie: základní informace o Německu 

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

Téma: Mein Hobby 
telefonování, dopis, e-mail, sloveso sein 
práce se slovníkem – každodenní využití jak knižní, tak 
elektronické podoby 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Žák se zapojí se do jednoduchých rozhovorů, sdělí 
jednoduchým způsobem základní informace k 
probíraným tématům, odpovídá na jednoduché otázky a 
dovede je i pokládat, snaží se o správnou výslovnost v 
jazyce 

Vstupní audioorální kurz: 
Abeceda, pozdravy v německy mluvících zemích, dny v 
týdnu, čísla do 20, německá dívčí, chlapecká a zvířecí 
jména, barvy, internacionalismy, výslovnost. 

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

Téma: Ich heiβe, ich wohne… 
otázky a odpovědi, jednoduchý dotazník, vykání, 
stručné sdělení, prosba o opakování, zápor nicht, 
souhlas, nesouhlas, otázky zjišťovací 
Reálie: Základní seznámení s Německem, Rakouskem, 
Švýcarskem a Českem 
Seznámení se základy psaní na počítači v němčině. 

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

Téma: Meine Familie 
přivlastňovací zájmena mein, dein, sein, ihr, sloveso v 
přítomném čase v čísle jednotném, představení členů 
rodiny, krátké vyprávění o rodině, 
vazba ich mag, vazba von, přivlastňovací koncovka -s 
základní prostorová orientace 
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Další cizí jazyk 7. ročník  

jednoduchý formulář s údaji o sobě (dotazník) 

Téma: Meine Freunde 
předložka um, popis osoby, gern – am liebsten, 
základní časové údaje 

Téma: Schule 
školní potřeby, určitý a neurčitý člen 
zápor kein, příkaz, rozkazovací způsob, otázka „Jak se 
to řekne německy?“ 
Reálie: základní informace o Německu 

Téma: Mein Hobby 
telefonování, dopis, e-mail, sloveso sein 
práce se slovníkem – každodenní využití jak knižní, tak 
elektronické podoby 

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

Žák přečte foneticky správně přiměřený text, rozumí 
slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 
probíraným tématům, rozumí krátkému jednoduchému 
textu, neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo na PC 

Téma: Schule 
školní potřeby, určitý a neurčitý člen 
zápor kein, příkaz, rozkazovací způsob, otázka „Jak se 
to řekne německy?“ 
Reálie: základní informace o Německu 

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

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři, napíše 
jednoduché texty o sobě a k tématům, dokáže stručně 
písemně reagovat 

Téma: Meine Familie 
přivlastňovací zájmena mein, dein, sein, ihr, sloveso v 
přítomném čase v čísle jednotném, představení členů 
rodiny, krátké vyprávění o rodině, 
vazba ich mag, vazba von, přivlastňovací koncovka -s 
základní prostorová orientace 
jednoduchý formulář s údaji o sobě (dotazník) 

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 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných 
zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák se zapojí se do jednoduchých rozhovorů, sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace k probíraným tématům, odpovídá na 
jednoduché otázky a dovede je i pokládat, snaží se o správnou 
výslovnost v jazyce 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> Žák lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich 
postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Žák přečte foneticky správně přiměřený text, rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které se vztahují k probíraným tématům, 
rozumí krátkému jednoduchému textu, neznámá slova vyhledá ve 
slovníku nebo na PC 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> Žák využívá základy studijního 
čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

Žák se zapojí se do jednoduchých rozhovorů, sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace k probíraným tématům, odpovídá na 
jednoduché otázky a dovede je i pokládat, snaží se o správnou 
výslovnost v jazyce 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> Žák lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich 
postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Žák přečte foneticky správně přiměřený text, rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které se vztahují k probíraným tématům, 
rozumí krátkému jednoduchému textu, neznámá slova vyhledá ve 
slovníku nebo na PC 

<-- Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> Žák využívá základy studijního 
čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

    

Další cizí jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák rozumí některým známým slovům a jednoduchým 
větám, které se týkají 
probíraných témat, rozumí pokynům a otázkám učitele 
mluví-li pomalu a zřetelně, reaguje na ně, rozumí 

Téma : Ich habe einen Computer 
telefonování, časování haben + dalších pravidelných 
sloves, 
4.p.j.č.členů podst.jmen 
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Další cizí jazyk 8. ročník  

základním informacím v poslechových textech ke 
každodenním tématům 

domácí mazlíčci a jejich popis, 
záporná odpověď-kein ve 4.p.j.č. 
psaní dopisu (e-mail) 
Reálie : Vídeň-zajímavosti 

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

Téma : Wo und wann ? 
pozvánka na oslavu 
Wie alt bist du ? Počítání do 100, mn.číslo některých 
podst.jmen 
předložka in + 3.p., předložky 3.+4.p. 
určování času : hodiny , měsíce, roč.období 
Wann hast du Geburtstag ?-předložka im v časových 
údajích, shrnutí um, am, im. 
Popis kdy a kde jsem 

Téma : Ferien 
Kdo kde bydlí, kam bych chtěl jet-státy 
předložka nach + tvar ich mőchte 
jednoduchý popis plánu 
koupení jízdenky, údaje o ubytování 
časování fahren 
Pozdrav z dovolené 
Opakování – něco o sobě 

Téma : Bei uns 
Bydlení, byt, bydlení snů, pokoj snů, 
popis místa,kde bydlím,rozhovory o bydlení, 
vyjádření představ 
Opakování časování sloves + nepravid. slovesa 
přítomný čas, slovesa se změnou 
Odlučitelná předpona 

Téma : Wie komme ich ...? 
Moje město-jednoduchá orientace ve městě, popis 
cesty,dotazy na ni, 
porozumění základním nápisům ve městě, 
poděkování,souhlas,odmítnutí, 
vazba es gibt+4.p. 
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Další cizí jazyk 8. ročník  

předložky se 3.p., předložky se 4.p. 
osobní zájmena 
Stadtplan 
Reálie : Salzburg – Mozart 

Téma : Mein Tag 
Vyprávění o průběhu dne, povinnostech 
a koníčcích 
Způsobová slovesa-přehled 
Co umím –neumím 
Časové údaje 
číslovky do 100.000, zájmena přivlastňovací 
Potraviny a nákupy, jídelníček 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů, sdělí 
jednoduchým způsobem základní informace k 
probíraným tématům, odpovídá na jednoduché otázky a 
dovede je i pokládat, snaží se o správnou výslovnost v 
daném jazyce 

Téma : Ich habe einen Computer 
telefonování, časování haben + dalších pravidelných 
sloves, 
4.p.j.č.členů podst.jmen 
domácí mazlíčci a jejich popis, 
záporná odpověď-kein ve 4.p.j.č. 
psaní dopisu (e-mail) 
Reálie : Vídeň-zajímavosti 

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

Téma : Wo und wann ? 
pozvánka na oslavu 
Wie alt bist du ? Počítání do 100, mn.číslo některých 
podst.jmen 
předložka in + 3.p., předložky 3.+4.p. 
určování času : hodiny , měsíce, roč.období 
Wann hast du Geburtstag ?-předložka im v časových 
údajích, shrnutí um, am, im. 
Popis kdy a kde jsem 

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

Téma : Ferien 
Kdo kde bydlí, kam bych chtěl jet-státy 
předložka nach + tvar ich mőchte 
jednoduchý popis plánu 
koupení jízdenky, údaje o ubytování 
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časování fahren 
Pozdrav z dovolené 
Opakování – něco o sobě 

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

Téma : Bei uns 
Bydlení, byt, bydlení snů, pokoj snů, 
popis místa,kde bydlím,rozhovory o bydlení, 
vyjádření představ 
Opakování časování sloves + nepravid. slovesa 
přítomný čas, slovesa se změnou 
Odlučitelná předpona 

Téma : Wie komme ich ...? 
Moje město-jednoduchá orientace ve městě, popis 
cesty,dotazy na ni, 
porozumění základním nápisům ve městě, 
poděkování,souhlas,odmítnutí, 
vazba es gibt+4.p. 
předložky se 3.p., předložky se 4.p. 
osobní zájmena 
Stadtplan 
Reálie : Salzburg – Mozart 

Téma : Mein Tag 
Vyprávění o průběhu dne, povinnostech 
a koníčcích 
Způsobová slovesa-přehled 
Co umím –neumím 
Časové údaje 
číslovky do 100.000, zájmena přivlastňovací 
Potraviny a nákupy, jídelníček 

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

Žák přečte foneticky správně přiměřený text, rozumí 
slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 
probíraným tématům, rozumí krátkému jednoduchému 
textu, neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo na PC 

Téma : Ich habe einen Computer 
telefonování, časování haben + dalších pravidelných 
sloves, 
4.p.j.č.členů podst.jmen 
domácí mazlíčci a jejich popis, 
záporná odpověď-kein ve 4.p.j.č. 
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psaní dopisu (e-mail) 
Reálie : Vídeň-zajímavosti 

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

Téma : Wo und wann ? 
pozvánka na oslavu 
Wie alt bist du ? Počítání do 100, mn.číslo některých 
podst.jmen 
předložka in + 3.p., předložky 3.+4.p. 
určování času : hodiny , měsíce, roč.období 
Wann hast du Geburtstag ?-předložka im v časových 
údajích, shrnutí um, am, im. 
Popis kdy a kde jsem 

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

Téma : Ferien 
Kdo kde bydlí, kam bych chtěl jet-státy 
předložka nach + tvar ich mőchte 
jednoduchý popis plánu 
koupení jízdenky, údaje o ubytování 
časování fahren 
Pozdrav z dovolené 
Opakování – něco o sobě 

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

Téma : Bei uns 
Bydlení, byt, bydlení snů, pokoj snů, 
popis místa,kde bydlím,rozhovory o bydlení, 
vyjádření představ 
Opakování časování sloves + nepravid. slovesa 
přítomný čas, slovesa se změnou 
Odlučitelná předpona 

Téma : Wie komme ich ...? 
Moje město-jednoduchá orientace ve městě, popis 
cesty,dotazy na ni, 
porozumění základním nápisům ve městě, 
poděkování,souhlas,odmítnutí, 
vazba es gibt+4.p. 
předložky se 3.p., předložky se 4.p. 
osobní zájmena 
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Stadtplan 
Reálie : Salzburg – Mozart 

Téma : Mein Tag 
Vyprávění o průběhu dne, povinnostech 
a koníčcích 
Způsobová slovesa-přehled 
Co umím –neumím 
Časové údaje 
číslovky do 100.000, zájmena přivlastňovací 
Potraviny a nákupy, jídelníček 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři, napíše 
jednoduché texty o sobě a k tématům 
, dokáže stručně písemně reagovat 

Téma : Ich habe einen Computer 
telefonování, časování haben + dalších pravidelných 
sloves, 
4.p.j.č.členů podst.jmen 
domácí mazlíčci a jejich popis, 
záporná odpověď-kein ve 4.p.j.č. 
psaní dopisu (e-mail) 
Reálie : Vídeň-zajímavosti 

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

Téma : Wo und wann ? 
pozvánka na oslavu 
Wie alt bist du ? Počítání do 100, mn.číslo některých 
podst.jmen 
předložka in + 3.p., předložky 3.+4.p. 
určování času : hodiny , měsíce, roč.období 
Wann hast du Geburtstag ?-předložka im v časových 
údajích, shrnutí um, am, im. 
Popis kdy a kde jsem 

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

Téma : Ferien 
Kdo kde bydlí, kam bych chtěl jet-státy 
předložka nach + tvar ich mőchte 
jednoduchý popis plánu 
koupení jízdenky, údaje o ubytování 
časování fahren 
Pozdrav z dovolené 
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Opakování – něco o sobě 

Téma : Bei uns 
Bydlení, byt, bydlení snů, pokoj snů, 
popis místa,kde bydlím,rozhovory o bydlení, 
vyjádření představ 
Opakování časování sloves + nepravid. slovesa 
přítomný čas, slovesa se změnou 
Odlučitelná předpona 

Téma : Wie komme ich ...? 
Moje město-jednoduchá orientace ve městě, popis 
cesty,dotazy na ni, 
porozumění základním nápisům ve městě, 
poděkování,souhlas,odmítnutí, 
vazba es gibt+4.p. 
předložky se 3.p., předložky se 4.p. 
osobní zájmena 
Stadtplan 
Reálie : Salzburg – Mozart 

Téma : Mein Tag 
Vyprávění o průběhu dne, povinnostech 
a koníčcích 
Způsobová slovesa-přehled 
Co umím –neumím 
Časové údaje 
číslovky do 100.000, zájmena přivlastňovací 
Potraviny a nákupy, jídelníček 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního 
kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v 
České republice a v Evropě. 

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři, napíše jednoduché 
texty o sobě a k tématům , dokáže stručně písemně reagovat 

--> Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> Žák v písemném projevu 
zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí 

Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři, napíše jednoduché 
texty o sobě a k tématům , dokáže stručně písemně reagovat 

<-- Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> Žák v písemném projevu 
zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí 

    

Další cizí jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák rozumí některým známým slovům a jednoduchým 
větám, které se týkají 
probíraných témat, rozumí pokynům a otázkám učitele 
mluví-li pomalu a zřetelně, reaguje na ně, rozumí 
základním informacím v poslechových textech ke 
každodenním tématům 

Téma : Meine Woche 
Rozvrh hodin a vyučování, volný čas 
další způsobová slovesa, 
neurčité zájmeno man, 
informace o škole, 
čtení s porozuměním číslům a údajům. 

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 

Téma : Was tut dir weh ? 
Tělo a jeho části, u lékaře, 
haben + sein v préteritu, 
Vyjádření bolesti, rozhovor s lékařem, 
popis jednoduché situace-kde jsem byl a co jsem dělal. 

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

Téma : In der Stadt 
Nákupy, doprava, na nádraží, ve vlaku na poště, v 
obchodě, v informačním centru, 
povolání, 
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žádat a poděkovat za informaci - ich mőchte. 
Reálie : Berlin 

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

Téma : Oh, das Wetter heute 
Počasí, roč. období, oblečení, 
Vánoce, Velikonoce, 
zájmena osobmí+přivlastňovací (shrnutí), 
préteritum některých dalších sloves 
Popis počasí, oblečení, jednoduché činnosti 
Přání ústní i písemné (Vánoce, Velikonoce) 

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

Téma : Wieder Ferien 
Dovolená, prázdniny, cestování, 
sport, móda, 
co se mi líbí-nelíbí, 
co mě baví-nebaví, 
souvětí, 
příd. jména + příslovce – stupňování, 
zeměpisné názvy, 
úvod do perfekta. 

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

 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů, sdělí 
jednoduchým způsobem základní informace k 
probíraným tématům, odpovídá na jednoduché otázky a 
dovede je i pokládat, snaží se o správnou výslovnost v 
daném jazyce 

Téma : Meine Woche 
Rozvrh hodin a vyučování, volný čas 
další způsobová slovesa, 
neurčité zájmeno man, 
informace o škole, 
čtení s porozuměním číslům a údajům. 

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

Téma : Was tut dir weh ? 
Tělo a jeho části, u lékaře, 
haben + sein v préteritu, 
Vyjádření bolesti, rozhovor s lékařem, 
popis jednoduché situace-kde jsem byl a co jsem dělal. 

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

Téma : In der Stadt 
Nákupy, doprava, na nádraží, ve vlaku na poště, v 
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podobné otázky pokládá obchodě, v informačním centru, 
povolání, 
žádat a poděkovat za informaci - ich mőchte. 
Reálie : Berlin 

Téma : Oh, das Wetter heute 
Počasí, roč. období, oblečení, 
Vánoce, Velikonoce, 
zájmena osobmí+přivlastňovací (shrnutí), 
préteritum některých dalších sloves 
Popis počasí, oblečení, jednoduché činnosti 
Přání ústní i písemné (Vánoce, Velikonoce) 

Téma : Wieder Ferien 
Dovolená, prázdniny, cestování, 
sport, móda, 
co se mi líbí-nelíbí, 
co mě baví-nebaví, 
souvětí, 
příd. jména + příslovce – stupňování, 
zeměpisné názvy, 
úvod do perfekta. 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři, napíše 
jednoduché texty o sobě a k tématům, dokáže stručně 
písemně reagovat 

Téma : Meine Woche 
Rozvrh hodin a vyučování, volný čas 
další způsobová slovesa, 
neurčité zájmeno man, 
informace o škole, 
čtení s porozuměním číslům a údajům. 

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

Téma : Was tut dir weh ? 
Tělo a jeho části, u lékaře, 
haben + sein v préteritu, 
Vyjádření bolesti, rozhovor s lékařem, 
popis jednoduché situace-kde jsem byl a co jsem dělal. 

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

Téma : In der Stadt 
Nákupy, doprava, na nádraží, ve vlaku na poště, v 
obchodě, v informačním centru, 
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povolání, 
žádat a poděkovat za informaci - ich mőchte. 
Reálie : Berlin 

Téma : Oh, das Wetter heute 
Počasí, roč. období, oblečení, 
Vánoce, Velikonoce, 
zájmena osobmí+přivlastňovací (shrnutí), 
préteritum některých dalších sloves 
Popis počasí, oblečení, jednoduché činnosti 
Přání ústní i písemné (Vánoce, Velikonoce) 

Téma : Wieder Ferien 
Dovolená, prázdniny, cestování, 
sport, móda, 
co se mi líbí-nelíbí, 
co mě baví-nebaví, 
souvětí, 
příd. jména + příslovce – stupňování, 
zeměpisné názvy, 
úvod do perfekta. 

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

Žák přečte foneticky správně přiměřený text, rozumí 
slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 
probíraným tématům, rozumí krátkému jednoduchému 
textu, neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo na PC 

Téma : Meine Woche 
Rozvrh hodin a vyučování, volný čas 
další způsobová slovesa, 
neurčité zájmeno man, 
informace o škole, 
čtení s porozuměním číslům a údajům. 

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

Téma : Was tut dir weh ? 
Tělo a jeho části, u lékaře, 
haben + sein v préteritu, 
Vyjádření bolesti, rozhovor s lékařem, 
popis jednoduché situace-kde jsem byl a co jsem dělal. 

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

Téma : In der Stadt 
Nákupy, doprava, na nádraží, ve vlaku na poště, v 
obchodě, v informačním centru, 
povolání, 
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žádat a poděkovat za informaci - ich mőchte. 
Reálie : Berlin 

Téma : Oh, das Wetter heute 
Počasí, roč. období, oblečení, 
Vánoce, Velikonoce, 
zájmena osobmí+přivlastňovací (shrnutí), 
préteritum některých dalších sloves 
Popis počasí, oblečení, jednoduché činnosti 
Přání ústní i písemné (Vánoce, Velikonoce) 

Téma : Wieder Ferien 
Dovolená, prázdniny, cestování, 
sport, móda, 
co se mi líbí-nelíbí, 
co mě baví-nebaví, 
souvětí, 
příd. jména + příslovce – stupňování, 
zeměpisné názvy, 
úvod do perfekta. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; 
vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); 
předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu 
slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role 
druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů, sdělí jednoduchým --> Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> Žák se zapojuje do diskuse, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

způsobem základní informace k probíraným tématům, odpovídá na 
jednoduché otázky a dovede je i pokládat, snaží se o správnou 
výslovnost v daném jazyce 

řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů, sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace k probíraným tématům, odpovídá na 
jednoduché otázky a dovede je i pokládat, snaží se o správnou 
výslovnost v daném jazyce 

<-- Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> Žák se zapojuje do diskuse, 
řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

     

5.5 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Matematické vzdělání vede žáky k přesnému vyjadřování, rozvíjí logické uvažování, důslednost, vytrvalost, 
pečlivost, schopnost sebekontroly, tvořivost, sebedůvěru. 
Matematika má ve vzdělání nezastupitelnou roli, prolíná celým vzdělávacím procesem na základní škole, 
tvoří osu vzdělávacího působení, vytváří předpoklady pro další studium a pro úspěšné uplatnění ve většině 
oborů profesionální přípravy. 

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

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět 
V 1. ročníku               4 hodiny týdně 
V 2. ročníku               5 hodin týdně 
V 3. ročníku               5 hodin týdně 
V 4. ročníku               5 hodin týdně 
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Název předmětu Matematika 

V 5. ročníku               5 hodin týdně 
V 6. ročníku               4 hodiny týdně 
V 7. a 8. ročníku         5 hodin týdně 
V 9. ročníku               4 hodiny týdně 
Vzdělávací oblast klade důraz na porozumění základním myšlenkám, pojmům matematiky a jejich 
vzájemným vztahům. Žáci si osvojují matematické pojmy, algoritmy, symboliku. Učí se využívat získané 
vědomosti a dovednosti v praktickém životě. 
Žáci využívají při práci výpočetní techniku, především kalkulátory, mobilní telefony a výukové programy. 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je rozdělena do čtyř tematických okruhů 

 číslo a proměnná – žáci si osvojují početní operace v oboru přirozených, celých a racionálních čísel, 
učí se získávat údaje měřením, odhadováním, porovnáváním, zaokrouhlováním a výpočtem, 
seznamují se s pojmem proměnná, učí se matematizovat reálné situace 

 závislosti, vztahy a práce s daty – žáci poznávají a uvědomují si změny a závislosti známých jevů 
z běžného života, učí se analyzovat změny a závislosti z tabulek, diagramů a grafů, jednoduché 
případy sami vyjadřují matematickým předpisem, tabulkou, grafem 

 geometrie v rovině a v prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary, učí se porovnávat, 
odhadovat, určovat velikost úhlu, obvody, obsahy, povrchy a objemy, řeší úlohy z praxe, 
zdokonalují svůj grafický projev 

 nestandardní aplikační úlohy a problémy – žáci se učí řešit úlohy z běžného života, problémové 
úlohy, které je nutí uplatňovat logické myšlení, třídit údaje, provádět náčrtky 

  
  
  
  
  

Integrace předmětů  Matematika a její aplikace 

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

Kompetence k učení: 
Učitel 

 vede žáky k rozvoji schopnosti logického i abstraktního myšlení 

 zadává shodné a přiměřené problémové úkoly, matematické hádanky, kvizy, rébusy, ale i úlohy 
logické 
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Název předmětu Matematika 

 vytváří u žáků dostatečnou zásobu matematických nástrojů, které žák efektivně využije při řešení 
úkolů (početní operace, algoritmy …) 

 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

 vede žáky k plánování postupů a úkolů 

 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě 
Žák  

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje 
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje 
z nich závěry pro využití v budoucnosti 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 
vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

Kompetence k řešení problémů: 
1. stupeň 
Učitel 

 motivuje žáky k samostatnému uvažování a k tvořivé činnosti řešení problémů 

 poskytuje žákům dostatek úloh a příkladů z reálného života  

 podporuje žáky v poznávání a objevování různých metod řešení zadaných úkolů 

 poskytuje žákům dostatečné množství nových úkolů a problémů, na kterých mohou žáci aplikovat 
získané vědomosti a znalosti a dále rozvíjet 

 zadává úkoly posilující schopnost využití vlastních zkušeností 

 provádí se žáky rozbor úkolu, řešení problému, dohlíží na zvolení správného postupu řešení 
zadaných úloh 

 umožňuje žákům vyslovovat odhady řešení úloh, ale i hypotézy na základě zkušeností žáků a jejich 
reálnost 

2. stupeň 
Učitel 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení  
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Název předmětu Matematika 

 vede žáky k ověřování výsledků 
Žák 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 

Kompetence komunikativní: 
1. stupeň 
Učitel 

 vede žáky ke správnému a přesnému používání matematického jazyka a matematické symboliky  

 předkládá žákům úlohy, kde se pracuje s diagramy, grafy, tabulkami atd…  

 podporuje spolupráci a komunikaci s ostatními při řešení zadaných úkolů  

 vede žáky k systematickému shrnutí poznatků, výsledků, hypotéz a k vyvození správných závěrů  
2. stupeň 
Učitel 

 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

 vede žáky ke správnému vyjadřování, argumentaci a diskuzi 

 vede žáky, aby si v případě potřeby požádal o pomoc 
Žák 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 
a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 
1.stupeň 

 dohlíží a klade důraz na vytváření a dodržování zdravých vztahů a pravidel práce ve skupině při 
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Název předmětu Matematika 

společném řešení úkolů  nabízí žákům dostatečné množství úloh a situací, kde lze využít propojení 
žák – zájmová činnost – společnost  

 vybízí a podporuje žáky v individuálním vyhledávání takovýchto úloh a pomáhá při jejich řešení • 
uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami učení 

2. stupeň 
Učitel 

 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 vede žáky, aby si v případě potřeby požádal o pomoc 
Žák 

 účinně spolupracuje ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 
pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské: 
 Učitel 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

 se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 
Žák 

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

Kompetence pracovní: 
Učitel 
1.stupeň 

 vede žáky ke schopnosti vytvářet různá řešení dané úlohy  

 učí žáky postupovat při plnění úkolů smysluplně a zodpovědně 

 vede žáky k úplnému dokončení práce  

 podporuje zájem žáků se získanými informacemi dále aktivně pracovat (řadit podle daných kritérii, 
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Název předmětu Matematika 

vybírat, vyhledávat) • poskytuje žákům dostatek dalších činností (např. výroba geometrických 
těles, modelování), vytváření a čtení grafů či statistických tabulek …) a nabízí žákům účast na 
projektech, kde se učí zvládat i jiné pracovní činnosti  

 vede žáky k chápání významu (své) práce jako příležitosti seberealizace 
2. stupeň 
Učitel 

 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů 

 vede žáky k ověřování výsledků 
Žák 

 používá a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti  

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 
rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření 

Kompetence digitální: 
Učitel 

 zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 

 vede žáky k využívání digitálních technologií 

 komunikuje s žáky také prostřednictvím školního online systému 
Žák 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti 

 využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce  

 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost 

    

Matematika 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 

Žák používá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří 

Přirozená čísla 1 – 20, číslo 0, sčítání a odčítání do 20 
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Matematika 1. ročník  

vytváří soubory s daným počtem prvků soubory s daným počtem prvků 

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

Žák poznává čísla do 20, čte je a píše, porovnává čísla do 
20. Vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose, orientuje 
se v číselné řadě do 20. Dočítá do 10, do20. Užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti, provádí zpaměti i 
písemně jednoduché početní operace. Sčítá a odčítá s 
užitím názoru v oboru do 20, řeší slovní úlohy 

Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění na 
číselné ose 

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

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

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

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

Žák doplňuje tabulky, schémata a posloupnosti čísel v 
oboru do 20, rozumí pojmu sloupec a řádek, orientuje 
se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

Tabulky 

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

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

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

Žák popisuje jednoduché závislosti z praktického života, 
modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím 
pomůcek 

Závislosti a jejich vlastnosti 

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

Žák rozezná, pojmenuje a nakreslí základní rovinné 
útvary 

Geometrie. Základní útvary v rovině – čtverec, 
trojúhelník, obdélník, kruh 

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

Žák rozezná a pojmenuje jednoduchá tělesa Základní útvary v prostoru – krychle, válec, koule 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Žák rozvíjí schopnosti poznávání 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák poznává čísla do 20, čte je a píše, porovnává čísla do 20. --> Český jazyk -> 1. ročník -> Žák píše správné tvary písmen a číslic, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose, orientuje se v číselné 
řadě do 20. Dočítá do 10, do20. Užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti, provádí zpaměti i písemně jednoduché početní operace. 
Sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20, řeší slovní úlohy 

správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev 

Žák rozezná a pojmenuje jednoduchá tělesa --> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> Žák zjišťuje vlastnosti plastických 
materiálů při modelování, rozvíjí cit pro prostor, zná a rozlišuje 
pojmy hračka, loutka, školní potřeba 

Žák poznává čísla do 20, čte je a píše, porovnává čísla do 20. 
Vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose, orientuje se v číselné 
řadě do 20. Dočítá do 10, do20. Užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti, provádí zpaměti i písemně jednoduché početní operace. 
Sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20, řeší slovní úlohy 

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> Žák píše správné tvary písmen a číslic, 
správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev 

Žák rozezná a pojmenuje jednoduchá tělesa <-- Výtvarná výchova -> 1. ročník -> Žák zjišťuje vlastnosti plastických 
materiálů při modelování, rozvíjí cit pro prostor, zná a rozlišuje 
pojmy hračka, loutka, školní potřeba 

    

Matematika 2. ročník  

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 

Žák používá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem prvků 

Přirozená čísla do 100, písemné sčítání a odčítání do 
100, celá čísla 

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

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

Žák čte, zapisuje a porovnává čísla do 100, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

Zápis čísla v desítkové soustavě 

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

Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace Vlastnosti početních operací s čísly 

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

Žák rozumí pojmu sloupec a řádek, pracuje s tabulkou Tabulky 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na Žák vyhledá a zobrazí čísla na číselné ose, užívá lineární Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění na 
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Matematika 2. ročník  

číselné ose uspořádání početní operace číselné ose 

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

Žák násobí a dělí v oboru násobilek 1 – 10, vyjmenuje 
řady násobků v oboru násobilek 1 – 10, řeší jednoduché 
slovní úloh v oboru do 100, řeší a tvoří slovní úlohy ,kde 
aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

Násobilka v oboru 1 – 10 

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

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

Žák chápe pojem kreslení a rýsování, osvojuje si správné 
návyky při rýsování, používá pravítko, rozezná přímku, 
úsečku, rýsuje úsečku, měří a odhaduje délku úsečky, 
porovnává úsečky 

Základní útvary v rovině, úsečka, přímka 

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

Žák rozezná, pojmenuje základní rovinné útvary Vzájemná poloha dvou přímek 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Žák rozvíjí schopnosti poznávání 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá 
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 

--> Prvouka -> 2. ročník -> Žák provádí jednoduché pokusy, pozoruje a 
upevňuje si a rozšiřuje poznatky o rostlinách, aktivně se podílí na 
ochraně přírody a životního prostředí 

Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá 
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 

<-- Prvouka -> 2. ročník -> Žák provádí jednoduché pokusy, pozoruje a 
upevňuje si a rozšiřuje poznatky o rostlinách, aktivně se podílí na 
ochraně přírody a životního prostředí 

    

Matematika 3. ročník  

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 

Žák používá přirozená čísla do 1000 k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

Přirozená čísla, celá čísla do 1000 
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Matematika 3. ročník  

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

Žák čte, píše a porovnává čísla do 1000, užívá a zapisuje 
vztah rovnosti a nerovnosti 

Zápis čísel 

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

Žák znázorňuje čísla na číselné ose, užívá lineární 
uspořádání 

Znázornění na číselné ose 

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

Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly, zaokrouhluje čísla na desítky, stovky a 
tisíce 

Vlastnosti početních operací s čísly 

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

Žák provádí sčítání, odčítání, násobení, dělení Násobilka (1-10) 

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

Žák řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy, ve kterých 
aplikuje osvojené početní operace 

Písemné algoritmy početních operací 

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

Žák doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel Tabulky 

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

Žák popisuje jednoduché závislosti z praktického života Závislosti a jejich vlastnosti 

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

Žák se orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času 

Jednotky času 

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

Žák rozezná, pojmenuje, modeluje a popíše jednoduché 
útvary v rovině 

Rovinné obrazce (úsečka, přímka, polopřímka, čtverec, 
obdélník, kružnice, trojúhelník) 

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

Žák porovnává velikost útvarů, odhaduje, měří a rýsuje 
úsečky 

Délka úsečky 

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

Žák rozezná, pojmenuje a vymodeluje jednoduchá 
tělesa, v realitě najde jejich reprezentaci (kvádr, krychle, 
koule) 

Základní útvary v prostoru (krychle, koule, válec) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Žák rozvíjí schopnosti poznávání 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák rozezná, pojmenuje a vymodeluje jednoduchá tělesa, v realitě --> Pracovní činnosti -> 3. ročník -> Žák pracuje s drobným materiálem, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

najde jejich reprezentaci (kvádr, krychle, koule) vytváří jednoduchými pracovními postupy různé výrobky z daného 
materiálu. 

Žák rozezná, pojmenuje a vymodeluje jednoduchá tělesa, v realitě 
najde jejich reprezentaci (kvádr, krychle, koule) 

<-- Pracovní činnosti -> 3. ročník -> Žák pracuje s drobným materiálem, 
vytváří jednoduchými pracovními postupy různé výrobky z daného 
materiálu. 

    

Matematika 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

Přirozená čísla, celá čísla 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

Žák využívá při pamětném a písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

Využívá při pamětném a písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

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

Žák kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 
zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 

Písemné algoritmy početních operací 

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

Žák řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 
řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy 

Slovní úlohy, číselné řady, prostorová představivost 

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

Žák modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku 
porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem 

Zlomky 

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

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu 

Obvod a obsah obrazce 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kružnice) 
sestrojí rovnoběžky a kolmice 

Základní útvary v rovině: 
lomená čára, přímka, úsečka, čtverec, kružnice, 
obdélník, trojúhelník, kruh 
Úsečka (délka, jednotky, převody) 
Vzájemná poloha dvou přímek 
Osové souměrné útvary 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice 
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Matematika 4. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák rozvíjí schopnosti uplatnit své nápady při řešení různých typů úloh, cvičí rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, 
citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Žák se učí sdělit otevřeně svůj názor při řešení úloh, sdělovat svůj názor, respektovat názor (nápad) někoho jiného, aktivně se  zapojuje do řešení daných úkolů a 
povinností. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Žák se učí utvářet tým, komunikovat a spolupracovat v týmu; stanovit si cíle, časový harmonogram a delegovat úkoly a zodpovědnost. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kružnice) sestrojí rovnoběžky a kolmice 

--> Pracovní činnosti -> 4. ročník -> Žák vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z 
daného materiálu 

Žák modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 
porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 

--> Výtvarná výchova -> 4. ročník -> Žák při tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření se zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kružnice) sestrojí rovnoběžky a kolmice 

<-- Pracovní činnosti -> 4. ročník -> Žák vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z 
daného materiálu 

Žák modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 
porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 

<-- Výtvarná výchova -> 4. ročník -> Žák při tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření se zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

    

Matematika 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

Přirozená čísla 
Celá čísla 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

Žák využívá při pamětném a písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

Vlastnosti početních operací s čísly 
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Matematika 5. ročník  

Zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností 

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

Žák řeší jednoduché a složené slovní úlohy, ve kterých 
aplikuje osvojené početní operace 

Slovní úlohy 

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 

Žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy mimo 
obvyklých postupů a algoritmů školské matematiky 

Aritmetický průměr 
Přímá úměrnost 
Finanční gramotnost 

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

Žák porovnává, sčítá, a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

Zlomky 

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

Žák přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné 
ose desetinné číslo dané hodnoty 

Desetinná čísla 

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

Žák porozumí znaku “-“ pro zápis celého záporného čísla 
a toto číslo vyznačí na číselné ose 

Záporné číslo 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Žák vyhledává, sbírá a třídí data Závislosti a jejich vlastnosti 

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

Žák 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 

Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá 
jednoduché konstrukce 
sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, 
obvod mnohoúhelníku sečtením délek 

Základní útvary v rovině (čtyřúhelník, mnohoúhelník, 
polopřímka) 
Úsečka, jednotky délky, převody 

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

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

Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 

Osově souměrné útvary 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu 

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Žák poznává základní podmínky života: využití při slovních úlohách o spotřebě vody v domácnosti, spojitost s ochranou vody a jejím šetření, v geometrii převod jednotek 
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Matematika 5. ročník  

objemu; energie – elektrická energie a její hodnota, šetření el. energie (slovní úlohy o domácnosti, práce s grafy a tabulkami). 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Žák poznává právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost. 

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

Žák objevuje naši vlast a Evropu; evropské krajiny; Evropu a svět  (práce s čísly označujícími rozlohu, počet obyvatel evropských států, práce s čísly označujícími 
nadmořské výšky hor, délky řek, plochy oceánů a moří, příklady s čísly vyjadřujícími vzdálenosti různých měst, využití tabulek a grafů). 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy mimo obvyklých postupů 
a algoritmů školské matematiky 

--> Vlastivěda -> 5. ročník -> Žák 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 

Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní 
jednotky obsahu 

--> Pracovní činnosti -> 5. ročník -> Žák provádí při práci se 
stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

Žák provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 
(sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

--> Dějepis -> 6. ročník -> popíše různé způsoby měření času vyjmenuje 
a zařadí nejdůležitější historické epochy 

Žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy mimo obvyklých postupů 
a algoritmů školské matematiky 

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> Žák 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 

Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní 
jednotky obsahu 

<-- Pracovní činnosti -> 5. ročník -> Žák provádí při práci se 
stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

Žák provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 
(sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

<-- Dějepis -> 6. ročník -> popíše různé způsoby měření času vyjmenuje 
a zařadí nejdůležitější historické epochy 
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Matematika 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

Žák modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v 
oboru přirozených čísel 

DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL 
Násobek, dělitel 
Kritéria dělitelnosti 
Prvočíslo, číslo složené 
Největší společný dělitel 
Nejmenší společný násobek 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Žák charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. 
Žák načrtne a sestrojí rovinné útvary 

ZÁKLADNÍ ROVINNÉ ÚTVARY 
Přímka, polopřímka, úsečka 
Osa úsečky 
Vzájemná poloha přímek v rovině 
Kolmice 
Trojúhelník 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Žák určuje velikost úhlu měřením a výpočtem ÚHEL 
Úhel, velikost úhlu 
Druhy úhlů 
Osa úhlu 
Početní operace s úhly 

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

Žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
souměrnosti, určí osově souměrný útvar 

OSOVÁ SOUMĚRNOST 
Osová souměrnost 
Vzdálenost bodu od přímky 

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

Žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 
provádí početní operace v oboru kladných racionálních 
čísel 

DESETINNÁ ČÍSLA 
Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě 
Početní operace s desetinnými čísly 
Zaokrouhlování a porovnávání desetinných čísel 
Převody jednotek délky, obsahu, objemu 

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 

Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou 
matematickou symboliku 

TROJÚHELNÍK 
Trojúhelníková nerovnost 
Konstrukční úlohy 

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

Žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti. 
Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 

PROSTOROVÉ ÚTVARY 
Kvádr, krychle, kolmý hranol 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 
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Matematika 6. ročník  

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

využitím osvojeného matematického aparátu. 
Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles Žák načrtne a sestrojí sítě základních těles PROSTOROVÉ ÚTVARY 
Kvádr, krychle, kolmý hranol 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

Učitel vede žáky k využívání desetinných čísel a jejich aktivnímu používání. Žák vyjadřuje hodnotu různých měn a vztahy mezi nimi. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, 
určí osově souměrný útvar 

--> Fyzika -> 9. ročník -> Žák využívá zákona o přímočarém šíření světla 
ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při 
řešení problémů a úloh. Žák 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. 

Žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, provádí 
početní operace v oboru kladných racionálních čísel 

--> Fyzika -> 6. ročník -> Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s 
porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při 
řešení praktických problémů Žák předpoví, jak se změní délka či 
objem tělesa při dané změně jeho teploty 

Žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), 
analyzuje jejich vlastnosti. Žák analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu. 
Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

--> Výtvarná výchova -> 7. ročník -> Žák se orientuje v zákonitostech 
perspektivy, zdokonaluje se v jejím používání 

Žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, 
určí osově souměrný útvar 

<-- Fyzika -> 9. ročník -> Žák využívá zákona o přímočarém šíření světla 
ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při 
řešení problémů a úloh. Žák rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od 
kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla 
čočkami. 

Žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, provádí 
početní operace v oboru kladných racionálních čísel 

<-- Fyzika -> 6. ročník -> Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s 
porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při 
řešení praktických problémů Žák předpoví, jak se změní délka či 
objem tělesa při dané změně jeho teploty 

Žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), 
analyzuje jejich vlastnosti. Žák analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu. 
Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

<-- Výtvarná výchova -> 7. ročník -> Žák se orientuje v zákonitostech 
perspektivy, zdokonaluje se v jejím používání 

    

Matematika 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

Žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 
vztahu celek – část (přirozeným číslem, zlomkem, 
desetinným číslem) 

ZLOMKY 
Početní operace se zlomky 
Převrácené číslo, smíšené číslo 
Složený zlomek M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 

shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

 Žák užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a trojúhelníků  

SHODNOST 
STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST 

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

Žák načrtne a sestrojí obraz rovinného tvaru ve středové 
souměrnosti, určí středově souměrný útvar 

SHODNOST 
STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST 

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

Žák provádí početní operace v oboru celých čísel CELÁ ČÍSLA 
Početní operace s celými čísly 
Čísla navzájem opačná 
Číselná osa 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

Žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v 

CELÁ ČÍSLA 
Početní operace s celými čísly 
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Matematika 7. ročník  

matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel oboru celých a čísel Čísla navzájem opačná 
Číselná osa 

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

Žák provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel 
Žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v 
oboru celých a racionálních čísel 

RACIONÁLNÍ ČÍSLA 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

Žák odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů 

ČTYŘÚHELNÍKY 
Lichoběžník, rovnoběžník 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary Žák načrtne a sestrojí rovinné útvary ČTYŘÚHELNÍKY 
Lichoběžník, rovnoběžník 

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

Žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 
vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, 
zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

POMĚR 
Měřítko, úměra, trojčlenka 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

Žák řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

POMĚR 
Měřítko, úměra, trojčlenka 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

Žák určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti POMĚR 
Měřítko, úměra, trojčlenka 

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

Žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

HRANOLY 
Kvádr, krychle, kolmý hranol 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

Žák řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než celek) 

PROCENTA 
Procento, promile 
Základ, procentová část, počet procent 
Jednoduché úrokování 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných 
nebo zkoumaných situací 

POMĚR 
Měřítko, úměra, trojčlenka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Učitel vede žáky k tomu, aby kreativně vyjadřovali část z celku (zlomky, desetinná čísla, procenta) 

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – 
část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, 
procentem) 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> Žák ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

Žák řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová 
část je větší než celek) 

--> Chemie -> 8. ročník -> Žák vypočítá složení roztoku s využitím 
procentuálního vyjádření nebo pomocí hmotnostního zlomku. 

Žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – 
část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, 
procentem) 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> Žák ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

Žák řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová 
část je větší než celek) 

<-- Chemie -> 8. ročník -> Žák vypočítá složení roztoku s využitím 
procentuálního vyjádření nebo pomocí hmotnostního zlomku. 

    

Matematika 8. ročník  

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 

Žák provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 
odmocninu. 

MOCNINY A ODMOCNINY 
Druhá mocnina a odmocnina 

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 

Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou 
matematickou symboliku. 
Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu. 

PYTHAGOROVA VĚTA 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

Žák načrtne a sestrojí rovinné útvary. 
Žák odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů. 

ROVINNÉ ÚTVARY 
Kružnice, kruh 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu 

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 
Množiny všech bodů dané vlastnosti 
Thaletova kružnice 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Žák odhaduje a vypočítá objem a povrch těles ROTAČNÍ VÁLEC 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 

Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 

VÝRAZY 
Číselný výraz a jeho hodnota 
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Matematika 8. ročník  

násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin 
pomocí vzorců a vytýkáním 

Proměnná, výrazy s proměnnými 
Mnohočleny 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

Žák formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic. 
Žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v 
oboru celých a racionálních čísel. 

ROVNICE 
Lineární rovnice 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data Žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data. 
Žák porovnává soubory dat. 

ZÁVISLOSTI A DATA 
Příklady závislostí z praktického života a jejich 
vlastnosti 
Nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky 
Četnost znaku, aritmetický průměr 

M-9-2-02 porovnává soubory dat 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

Žák využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti 
k charakteristice útvaru a k řešení polohových a 
nepolohových konstrukčních úloh 

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 
Množiny všech bodů dané vlastnosti 
Thaletova kružnice 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Žák se pomocí správného vedení učitele naučí používat techniky efektivního řešení problému zadaných jako slovní úlohy. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Učitel vede žáky k porozumění grafickému vyjádření skutečnosti v mediálních sděleních 

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

V rámci Pythagorovy věty učitel seznámí žáky s osobností Pythagora a pythagorejské školy. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, 
provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 

--> Fyzika -> 8. ročník -> Žák využívá s porozuměním vztah mezi 
výkonem, vykonanou prací a časem. 

Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického aparátu 

--> Pracovní činnosti -> 9. ročník -> Žák užívá technickou dokumentaci, 
připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

116 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, 
provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> Žák využívá s porozuměním vztah mezi 
výkonem, vykonanou prací a časem. 

Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického aparátu 

<-- Pracovní činnosti -> 9. ročník -> Žák užívá technickou dokumentaci, 
připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

    

Matematika 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných. 
Žák formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a 
jejich soustav. 

SOUSTAVA DVOU ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI 
Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

Žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 
Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů. 

FUNKCE 
Pravoúhlá soustava souřadnic 
Přímá úměrnost 
Nepřímá úměrnost 
Lineární funkce 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

Žák užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

PODOBNOST 
Věty o podobnosti trojúhelníků 

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

Žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti. 
Žák odhaduje a vypočítá objem a povrch těles. 
Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v 
rovině. 
Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí. 

JEHLAN, ROTAČNÍ KUŽEL, KOULE 
Logické a netradiční geometrické úlohy 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

     



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

117 

5.6 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

    Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informatika 

Charakteristika předmětu Informatika se prolíná téměř do všech ostatních předmětů. Práce s informacemi a informatické myšlení by 
měly tvořit základ práce digitální oblasti života. 
 

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

Důraz je kladen na  samostatnost žáků při řešení úloh, na hlubší osvojení dovedností a aplikací učiva. 
Především pro mobilní technologie, počítačovou grafiku, internet, počítačové sítě, viry, práce s daty (i jejich 
ochranu a zabezpečení). 
Časová dotace předmětu nahrává vzájemné provázanosti vyučovacích předmětů, mezipředmětových vazeb 
a efektivního využívání počítačů i v dalších vyučovacích předmětech. 
Informatika je rovnoměrně rozložena do 4. až 9. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně. 
Žáci sledují vývojové trendy v oblasti hardware i software. Výuka probíhá již méně formou her, ale s vyšší 
dávkou odbornosti. Cvičení jsou volena tak, aby tematicky obsáhla různé oblasti využívání výpočetní 
techniky. Výuka probíhá v většinou počítačové učebně. 

Integrace předmětů  Informatika 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 

 rozvíjí dovednosti potřebné k osvojování učiva 

 pomocí úloh vede žáka k pochopení významu výpočetní techniky v praktickém životě 

 seznamuje žáky s trendy v oblasti informačních technologií 
Žák: 

 Umí vyhledávat a zpracovávat potřebné informace s využitím multimediálních informačních médií - 
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Název předmětu Informatika 

internet, rozhlas, TV, tisk, odborné časopisy  a literatura, využívat manuály a rozsáhlý nápovědný 
systém k programům 

 Je schopen analyzovat problém a navrhnout adekvátní řešení 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

 vede žáky k samostatnosti ale i schopnosti pracovat v týmu 

 vede žáky k odpovědnosti za celý výsledek práce (v případě týmového pojetí projektu, za část 
práce, která mu náležela) 

 podporuje návodnými otázkami a situacemi vzdělávací proces a motivuje žáky k řešení problému 

 podporuje vlastní (osobité) pojetí řešení žáků 

 podporuje kreativitu 
Žák: 

 umí vyhledávat informace 

 umí navrhnout řešení problému 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

 rozšiřuje povědomí žáků o trendech v oblasti informačních technologií 

 dbá na vhodnou interpretaci výsledků žáka 

 podporuje obhajoby výsledků žáka  

 podporuje práci v týmu, kde žák musí komunikovat s ostatními členy 

 dbá na komunikaci slušnou formou se všemi formálními náležitostmi 
Žák:  

 se seznamuje s odbornými výrazy 

 používají počítačovou terminologii 

 učí se komunikovat s využitím různých technologií, např. domácí cvičení odevzdá prostřednictvím 
elektronického systému apod. 

 při komunikaci se učí dodržovat příslušné náležitosti a pravidla. 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
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Název předmětu Informatika 

 podporuje skupinové pojetí tématu 

 podporuje také zdravou soupeřivost žáků 

 učí žáky toleranci k jinému řešení problému 
Žák: 

 je schopný si do svého týmu vybrat další členy 

 rozvrhne práci v týmu 

 dokáže diskutovat výsledky 

 pokládá vhodné otázky při obhajobě projektu jiného žáka 

Kompetence občanské: 
Učitel: 

 seznamuje žáky se zásadami a vazbami spojenými s legislativou 

 seznamuje žáky se zabezpečením dat, zálohováním a autorskými právy 

 pomáhá pochopit nebezpečí počítačového pirátství, včetně jeho důsledků 
Žák:  

 chápe důležitost zabezpečení dat  

 vymezuje se proti šíření nenávistných příspěvků na internetu 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

 dbá na dodržování pracovních a hygienických pravidel stanovených řádem počítačové učebny 

 podporuje průběžnou přípravu žáků na hodinu 

 podporuje dlouhodobější projekty 

 v rámci možností respektuje individuální tempo žáků 
Žák: 

 rozvrhne si svoji práci 

 dodržuje hygienická pravidla při práci s počítačem 

Kompetence digitální: 
Učitel: 

 vede žáka k samostatnému vyhledávání a zpracování dat 

 podporuje respektování autorských práv žáky 
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Název předmětu Informatika 

 podporuje citace a uvádění zdrojů u děl 
Žák: 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený 
problém použít  

 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými 
technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání  

 je schopen samostatně vyhledat, posoudit a zpracovat informace a digitální obsah 

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

 informace zpracovává prostřednictvím vhodných zařízení, aplikací a služeb 

 využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce  

    

Informatika 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

Žák: 
pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 
pracuje, vysvětlí, k čemu slouží 
vysvětlí, co je program a rozdíly mezi člověkem a 
počítačem 
edituje digitální text, vytvoří obrázek 
přehraje zvuk či video 
uloží svoji práci do souboru, otevře soubor 
používá krok zpět, zoom 
řeší úkol použitím schránky 
dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním 
zařízením 

Digitální zařízení 
Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace 
Ovládání myši 
Kreslení čar, vybarvování 
Používání ovladačů 
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom) 
Kreslení bitmapových obrázků 
Psaní slov na klávesnici 
Editace textu 
Ukládání práce do souboru 
Otevírání souborů 
Přehrávání zvuku 
Příkazy a program 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

Žák: 
uvede různé příklady využití digitálních technologií v 

Využití digitálních technologií v různých oborech 
Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 
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Informatika 4. ročník  

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

zaměstnání rodičů 
najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci 
propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 
pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu 
a odhlásí se z něj 
při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na 
vzdálených počítačích a spouští online aplikace 
rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá 
pomoc dospělého 

uživatele 
Počítačová data, práce se soubory 
Propojení technologií, internet 
Úložiště, sdílení dat, cloud, mazání dat, koš 
Technické problémy a přístupy k jejich řešení 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

Žák: 
sdělí informaci obrázkem 
předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel 
zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text 
zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí 
mřížky 
obrázek složí z daných geometrických tvarů či 
navazujících úseček 

Piktogramy, emodži 
Kód 
 
Přenos na dálku, šifra 
Pixel, rastr, rozlišení 
Tvary, skládání obrazce 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák: uvede různé příklady využití digitálních technologií v 
zaměstnání rodičů najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci 
propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, která s 
takovým propojením souvisejí pamatuje si a chrání své heslo, 
přihlásí se ke svému účtu a odhlásí se z něj při práci s grafikou a 
textem přistupuje k datům i na vzdálených počítačích a spouští 
online aplikace rozpozná zvláštní chování počítače a případně 
přivolá pomoc dospělého 

--> Fyzika -> 6. ročník -> Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s 
porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při 
řešení praktických problémů Žák předpoví, jak se změní délka či 
objem tělesa při dané změně jeho teploty 

Žák: uvede různé příklady využití digitálních technologií v <-- Fyzika -> 6. ročník -> Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

zaměstnání rodičů najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci 
propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, která s 
takovým propojením souvisejí pamatuje si a chrání své heslo, 
přihlásí se ke svému účtu a odhlásí se z něj při práci s grafikou a 
textem přistupuje k datům i na vzdálených počítačích a spouští 
online aplikace rozpozná zvláštní chování počítače a případně 
přivolá pomoc dospělého 

důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s 
porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při 
řešení praktických problémů Žák předpoví, jak se změní délka či 
objem tělesa při dané změně jeho teploty 

    

Informatika 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

Žák: 
pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních 
materiálech 
doplní posloupnost prvků 
umístí data správně do tabulky 
doplní prvky v tabulce 
v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za 
správný 

Data, druhy dat 
Doplňování tabulky a datových řad 
Kritéria kontroly dat 
Řazení dat v tabulce 
Vizualizace dat v grafu 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

MS Word - stylistická úprava textu, vkládání obrázků, 
okraje 
MS Excel - práce s buňkami, tvorba tabulky, 
ohraničení, práce s grafy 
MS PowerPoint - tvorba prezentace, odrážkový 
způsob, vkládání obrázků, použití zdrojů 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů Žák: 
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program pro ovládání postavy 
v programu najde a opraví chyby 
rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, 
co se bude opakovat a kolikrát 
vytvoří a použije nový blok 
upraví program pro obdobný problém 

Příkazy a jejich spojování 
Opakování příkazů 
Pohyb a razítkování 
Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy 
Vlastní bloky a jejich vytváření 
Kombinace procedur 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi 

žák: 
nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky 
určí, jak spolu prvky souvisí 

Systém, struktura, prvky, vztahy 
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Informatika 5. ročník  

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů žák: 
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program řídící chování postavy 
v programu najde a opraví chyby 
rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, 
co se bude opakovat a kolikrát 
rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před 
nebo za něj 
vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky 
přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky 
rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup 
zjednodušit 
cíleně využívá náhodu při volbě vstupních hodnot 
příkazů 

Kreslení čar 
Pevný počet opakování 
Ladění, hledání chyb 
Vlastní bloky a jejich vytváření 
Změna vlastností postavy pomocí příkazu 
Náhodné hodnoty 
Čtení programů 
Programovací projekt 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

Žák: 
pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty 
pomocí obrázku znázorní jev 
pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy 

Graf, hledání cesty 
Schémata, obrázkové modely 
Model 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu MS Word - stylistická úprava textu, vkládání obrázků, 
okraje 
MS Excel - práce s buňkami, tvorba tabulky, 
ohraničení, práce s grafy 
MS PowerPoint - tvorba prezentace, odrážkový 
způsob, vkládání obrázků, použití zdrojů 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů žák: 
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program pro řízení pohybu a reakcí postav 
v programu najde a opraví chyby 
používá události ke spuštění činnosti postav 
přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky 
upraví program pro obdobný problém 
ovládá více postav pomocí zpráv 

Ovládání pohybu postav 
Násobné postavy a souběžné reakce 
Modifikace programu 
Animace střídáním obrázků 
Spouštění pomocí událostí 
Vysílání zpráv mezi postavami 
Čtení programů 
Programovací projekt 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 
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Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

žák: v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program pro řízení pohybu a reakcí postav v programu najde a 
opraví chyby používá události ke spuštění činnosti postav přečte 
zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky upraví program pro 
obdobný problém ovládá více postav pomocí zpráv 

--> Anglický jazyk -> 5. ročník -> Žák rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí 
slovům a jednoduchým větám týkajících se osvojovaných témat, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Žák rozumí 
jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu s 
vizuální oporou Žák se zapojí do jednoduchého rozhovoru Žák sdělí 
jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat Žák odpoví na jednoduché otázky, které se ho týkají (rodina, 
škola, volný čas…) Žák rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má vizuální oporu Žák vyhledá 
potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům Žák vyplní osobní údaje do formuláře Žák 
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o 
sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života 

žák: v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program pro řízení pohybu a reakcí postav v programu najde a 
opraví chyby používá události ke spuštění činnosti postav přečte 
zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky upraví program pro 
obdobný problém ovládá více postav pomocí zpráv 

<-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> Žák rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a pečlivě Žák rozumí 
slovům a jednoduchým větám týkajících se osvojovaných témat, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Žák rozumí 
jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu s 
vizuální oporou Žák se zapojí do jednoduchého rozhovoru Žák sdělí 
jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat Žák odpoví na jednoduché otázky, které se ho týkají (rodina, 
škola, volný čas…) Žák rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má vizuální oporu Žák vyhledá 
potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům Žák vyplní osobní údaje do formuláře Žák 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

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

    

Informatika 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu 

Žák: 
rozpozná zakódované informace kolem sebe 
zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady 
zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer 
zakóduje v obrázku barvy více způsoby 
zakóduje obrázek pomocí základní geometrických tvarů 
zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolního 
součtu ověří úplnost zápisu 
ke kódování využívá i binární čísla 

Přenos informací, standardizované kódy 
Znakové sady 
Přenos dat, symetrická šifra 
Identifikace barev, barevný model 
Vektorová grafika 
Zjednodušení zápisu, kontrolní součet 
Binární kód, logické A a NEBO 

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 

Žák: 
najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat 
(tabulka versus graf) 
odpoví na otázky na základě dat v tabulce 
popíše pravidla uspořádání v existující tabulce 
doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy 
navrhne tabulku pro záznam dat 
propojí data z více tabulek či grafů 

Data v grafu a tabulce 
Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce 
Kontrola hodnot v tabulce 
Filtrování, řazení a třídění dat 
Porovnání dat v tabulce a grafu 
Řešení problémů s daty 

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její 
funkčnost, případně navrhne její úpravu 

MS Word - stylistická úprava textu, vkládání obrázků, 
okraje 
MS Excel - práce s buňkami, tvorba tabulky, 
ohraničení, práce s grafy 
MS PowerPoint - tvorba prezentace, odrážkový 
způsob, vkládání obrázků, použití zdrojů 

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i 
užívání informačních systémů 

Žák: 
popíše pomocí modelu alespoň jeden informační 
systém, s nímž ve škole aktivně pracují 
pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím 
související práva 

Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, 
databázové relace 
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Informatika 6. ročník  

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

Žák: 
nainstaluje a odinstaluje aplikaci, aktualizuje 
uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory 
vybere vhodný formát pro uložení dat 
vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která 
zařízení jsou připojena do školní sítě 
porovná různé metody zabezpečení účtů 
spravuje sdílení souborů 
pomocí modelu znázorní cestu e mailové zprávy 
zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny, 
nastavení systému či aplikace, ukončí program bez 
odezvy 

Datové a programové soubory a jejich asociace v 
operačním systému 
Správa souborů, struktura složek 
Instalace aplikací, aktualizace 
Domácí a školní počítačová síť 
Fungování a služby internetu 
Princip e-mailu 
Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role a 
přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit 
obsah, měnit práva), digitální stopa 
Postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné 
nastavení, hlášení / dialogová okna) 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák: nainstaluje a odinstaluje aplikaci, aktualizuje uloží textové, 
grafické, zvukové a multimediální soubory vybere vhodný formát 
pro uložení dat vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která 
zařízení jsou připojena do školní sítě porovná různé metody 
zabezpečení účtů spravuje sdílení souborů pomocí modelu znázorní 
cestu e mailové zprávy zkontroluje, zda jsou části počítače správně 
propojeny, nastavení systému či aplikace, ukončí program bez 
odezvy 

--> Anglický jazyk -> 6. ročník -> Čtení s porozuměním Žák rozumí 
krátkým a jednoduchým textům a vyhledá v nich požadované 
informace 

Žák: nainstaluje a odinstaluje aplikaci, aktualizuje uloží textové, 
grafické, zvukové a multimediální soubory vybere vhodný formát 
pro uložení dat vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která 
zařízení jsou připojena do školní sítě porovná různé metody 
zabezpečení účtů spravuje sdílení souborů pomocí modelu znázorní 
cestu e mailové zprávy zkontroluje, zda jsou části počítače správně 
propojeny, nastavení systému či aplikace, ukončí program bez 

<-- Anglický jazyk -> 6. ročník -> Čtení s porozuměním Žák rozumí 
krátkým a jednoduchým textům a vyhledá v nich požadované 
informace 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

odezvy 

    

Informatika 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

Žák: 
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost 
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 
používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, 
zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování, 
vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech 
diskutuje různé programy pro řešení problému 
vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní 

Vytvoření programu 
Opakování 
Podprogramy 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní 

Žák: 
vysvětlí známé modely jevů, situací, činností 
v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku 
pomocí ohodnocených grafů řeší problémy 
pomocí orientovaných grafů řeší problémy 
vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných 
činností 

Standardizovaná schémata a modely 
Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu 
Orientované grafy, automaty 
Modely, paralelní činnost 

I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu 
a opraví ji 

MS Word - stylistická úprava textu, vkládání obrázků, 
okraje 
MS Excel - práce s buňkami, tvorba tabulky, 
ohraničení, práce s grafy 
MS PowerPoint - tvorba prezentace, odrážkový 
způsob, vkládání obrázků, použití zdrojů 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

Žák: 
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému 

Opakování s podmínkou 
Události, vstupy 
Objekty a komunikace mezi nimi 
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Informatika 7. ročník  

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 
používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná, 
kdy je podmínka splněna 
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav 
vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech 
diskutuje různé programy pro řešení problému 
vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní 
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák: vysvětlí známé modely jevů, situací, činností v mapě a dalších 
schématech najde odpověď na otázku pomocí ohodnocených grafů 
řeší problémy pomocí orientovaných grafů řeší problémy vytvoří 
model, ve kterém znázorní více souběžných činností 

--> Anglický jazyk -> 7. ročník -> Poslech s porozuměním Žák rozumí 
informacím v jednoduchých poslechových textech (jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně) -rozumí obsahu promluvy a konverzace na dané 
téma 

Žák: vysvětlí známé modely jevů, situací, činností v mapě a dalších 
schématech najde odpověď na otázku pomocí ohodnocených grafů 
řeší problémy pomocí orientovaných grafů řeší problémy vytvoří 
model, ve kterém znázorní více souběžných činností 

--> Zeměpis -> 7. ročník -> Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných 
regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

Žák: vysvětlí známé modely jevů, situací, činností v mapě a dalších 
schématech najde odpověď na otázku pomocí ohodnocených grafů 
řeší problémy pomocí orientovaných grafů řeší problémy vytvoří 
model, ve kterém znázorní více souběžných činností 

<-- Anglický jazyk -> 7. ročník -> Poslech s porozuměním Žák rozumí 
informacím v jednoduchých poslechových textech (jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně) -rozumí obsahu promluvy a konverzace na dané 
téma 

Žák: vysvětlí známé modely jevů, situací, činností v mapě a dalších 
schématech najde odpověď na otázku pomocí ohodnocených grafů 
řeší problémy pomocí orientovaných grafů řeší problémy vytvoří 
model, ve kterém znázorní více souběžných činností 

<-- Zeměpis -> 7. ročník -> Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných 
regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 
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Informatika 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

Žák 
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému 
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 
používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy 
je podmínka splněna 
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav 
používá souřadnice pro programování postav 
používá parametry v blocích, ve vlastních blocích 
vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a použije 
její hodnotu 
diskutuje různé programy pro řešení problému 
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému 

Větvení programu, rozhodování 
Grafický výstup, souřadnice 
Podprogramy s parametry 
Proměnné I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 

řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat 

Žák 
při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu 
buňky 
používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a 
textovými vstupy (průměr, maximum, pořadí, zleva, 
délka, počet, když) 
řeší problémy výpočtem s daty 
připíše do tabulky dat nový záznam 
seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, 
abecedně) 
používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro 
vyřešení úlohy 
ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo 
vizualizací velkého množství dat 

Relativní a absolutní adresy buněk 
Použití vzorců u různých typů dat 
Funkce s číselnými vstupy 
Funkce s textovými vstupy 
Vkládání záznamu do databázové tabulky 
Řazení dat v tabulce 
Filtrování dat v tabulce 
Zpracování výstupů z velkých souborů dat 

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní 

Žák zpracovává dokumentaci, pracuje s daty, seznámí 
ostatní žáky s výsledky své práce 

MS Word - stylistická úprava textu, vkládání obrázků, 
okraje 
MS Excel - práce s buňkami, tvorba tabulky, 
ohraničení, práce s grafy 
MS PowerPoint - tvorba prezentace, odrážkový 
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způsob, vkládání obrázků, použití zdrojů 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému po přečtení programu 
vysvětlí, co vykoná ověří správnost programu, najde a opraví v něm 
chyby používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy je 
podmínka splněna spouští program myší, klávesnicí, interakcí 
postav používá souřadnice pro programování postav používá 
parametry v blocích, ve vlastních blocích vytvoří proměnnou, změní 
její hodnotu, přečte a použije její hodnotu diskutuje různé programy 
pro řešení problému hotový program upraví pro řešení příbuzného 
problému 

--> Anglický jazyk -> 8. ročník -> Žák napíše jednoduchý text na 
osvojované téma a dokáže reagovat na písemné sdělení Grafická 
podoba jazyka 

Žák v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému po přečtení programu 
vysvětlí, co vykoná ověří správnost programu, najde a opraví v něm 
chyby používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy je 
podmínka splněna spouští program myší, klávesnicí, interakcí 
postav používá souřadnice pro programování postav používá 
parametry v blocích, ve vlastních blocích vytvoří proměnnou, změní 
její hodnotu, přečte a použije její hodnotu diskutuje různé programy 
pro řešení problému hotový program upraví pro řešení příbuzného 
problému 

<-- Anglický jazyk -> 8. ročník -> Žák napíše jednoduchý text na 
osvojované téma a dokáže reagovat na písemné sdělení Grafická 
podoba jazyka 

    

Informatika 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

Žák 
řeší problémy sestavením algoritmu 

Programovací projekt a plán jeho realizace 
Popsání problému 
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I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému 
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 
diskutuje různé programy pro řešení problému 
vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní 
řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních 
bloků 
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému 
zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým 
skupinám uživatelů a dopady na ně 

Testování, odladění, odstranění chyb 
Pohyb v souřadnicích 
Ovládání myší, posílání zpráv 
Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků 
seznamu 
Nástroje zvuku, úpravy seznamu 
Import a editace kostýmů, podmínky 
Návrh postupu, klonování. 
Animace kostýmů postav, události 
Analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné 
Výrazy s proměnnou 
Tvorba hry s ovládáním, více seznamů 
Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

Žák 
pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí 
vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým 
vybavením 
diskutuje o funkcích operačního systému a popíše stejné 
a odlišné prvky některých z nich 
na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat 
popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které 
považuje za inovativní 
na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po 
počítačové síti 
vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 
internetu 
diskutuje o cílech a metodách hackerů 
vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače 
a dat 
diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu 

Hardware a software 
Složení současného počítače a principy fungování jeho 
součástí 
Operační systémy: funkce, typy, typické využití 
Komprese a formáty souborů 
Fungování nových technologií kolem mě (např. smart 
technologie, virtuální realita, internet věcí, umělá 
inteligence) 
 
Sítě 
Typy, služby a význam počítačových sítí 
Fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos 
dat, IP adresa 
Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud 
Web: fungování webu, webová stránka, webový 
server, prohlížeč, odkaz/URL 
Princip cloudové aplikace (např. e mail, e-shop, 
streamování) 
 
Bezpečnost 
Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků), 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 
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nebezpečné aplikace a systémy 
Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, 
firewall, zálohování a archivace dat 
 
Digitální identita 
Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o 
přihlašování a pohybu po internetu, sledování 
komunikace, informace o uživateli v souboru 
(metadata); sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat 
Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a 
cookies 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní 

Žák pracuje s daty, zpracovává dokumentaci MS Word - stylistická úprava textu, vkládání obrázků, 
okraje 
MS Excel - práce s buňkami, tvorba tabulky, 
ohraničení, práce s grafy 
MS PowerPoint - tvorba prezentace, odrážkový 
způsob, vkládání obrázků, použití zdrojů I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 

jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí vysvětlí 
rozdíl mezi programovým a technickým vybavením diskutuje o 
funkcích operačního systému a popíše stejné a odlišné prvky 
některých z nich na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat 
popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které považuje za 
inovativní na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po 
počítačové síti vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 
internetu diskutuje o cílech a metodách hackerů vytvoří 

--> Český jazyk a literatura -> 9. ročník -> Žák využívá základy studijního 
čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
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myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače a dat diskutuje, čím 
vším vytváří svou digitální stopu 

Žák pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí vysvětlí 
rozdíl mezi programovým a technickým vybavením diskutuje o 
funkcích operačního systému a popíše stejné a odlišné prvky 
některých z nich na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat 
popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které považuje za 
inovativní na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po 
počítačové síti vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 
internetu diskutuje o cílech a metodách hackerů vytvoří 
myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače a dat diskutuje, čím 
vším vytváří svou digitální stopu 

<-- Český jazyk a literatura -> 9. ročník -> Žák využívá základy studijního 
čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

     

5.7 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

Povinný Povinný Povinný           

    

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Prvouka rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním 
vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. 
Poznávají své nejbližší okolí a postupně se seznamují s jevy, ději i vzdálenějšími osobami. Učí se vnímat lidi, 
vztahy mezi nimi, všímat si lidských výtvorů a přírodních dějů, pozorovat je a přemýšlet o nich. Na základě 
poznání sebe a světa kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, učí se vyjadřovat své 
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myšlenky poznatky a dojmy a reagovat na názory a podněty jiných lidí. 

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

Vzdělávací obsah Prvouky je členěn do 5 tematických okruhů: - Místo, kde žijeme - Lidé kolem nás - Lidé a 
čas - Rozmanitost přírody - Člověk a jeho zdraví 
Prvouka je vyučována v 1. – 3. ročníku 1. stupně 2 hodiny týdně. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáka k samostatnosti, představivosti, zručnosti v jemné i hrubé motorice. Rozvíjíme fantazii, 
reprodukční a částečně produkční dovednosti. 

Kompetence k řešení problémů: 
Učíme žáky různým technikám práce s různými materiály.Podporujeme netradiční způsoby logického 
uvažování a komunikace ve skupině. 

Kompetence komunikativní: 
Učíme žáky vnímat přírodu jako důležitou součást mezilidské komunikace. 

Kompetence sociální a personální: 
Vedeme k pochopení emocionálního působení prvouky jako prostředek vytváření vztahů mezi lidmi. 
Kriticky hodnotit práci svou i jiných lidí.  

Kompetence pracovní: 
Vedeme žáka k osobní účasti na v tvůrčím procesu. 

Kompetence digitální: 
Na konci vzdělávání žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení 
i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou 
činnost či řešený problém použít 

    

Prvouka 1. ročník  

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 

Žák se orientuje a bezpečně pohybuje v blízkém okolí 
školy a svého bydliště, vyznačí školu i bydliště na mapě, 
pozná některá významná místa a kulturní či historické 
památky (obecní úřad, knihovnu, klášter..) orientuje se v 
prostorách školy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Domov, Škola (riziková místa a situace), Obec 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
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historické památky, významné události regionu 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

Žák se spolehlivě pohybuje v blízkém okolí školy, umí 
pojmenovat město a ulici v které bydlí a kam chodí do 
školy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Domov, Škola (riziková místa a situace), Obec 

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 

Žák dbá na bezpečnost při cestě z / do školy MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Domov, Škola (riziková místa a situace), Obec 

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 

Žák vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí členy 
dle věku, vypráví o práci rodičů, hovoří o chování v 
rodině 

LIDÉ KOLEM NÁS 
Rodina, Soužití lidí, Chování lidí 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Žák ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich práce, 
vypráví o práci rodičů, seznamuje se s různými 
povoláními 

LIDÉ KOLEM NÁS 
Rodina, Soužití lidí, Chování lidí 

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 

Žák respektuje spolužáky s jejich přednostmi i 
nedostatky, pokusí se přizpůsobit, aplikuje zásady 
správného chování ve škole i mimo ni, rozliší nesprávné 
chování jiných i u sebe 

LIDÉ KOLEM NÁS 
Rodina, Soužití lidí, Chování lidí 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

Žák vyjmenuje dny v týdnu, určí denní dobu a celé 
hodiny, rozlišuje čas práce a odpočinku 

LIDÉ A ČAS 
Orientace v čase, Současnost a minulost v našem 
životě 

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 

Žák rozpozná současnost a minulost, vypráví o zvycích a 
práci lidí, na příkladech porovnává odlišnosti života lidí 

LIDÉ A ČAS 
Orientace v čase, Současnost a minulost v našem 
životě 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Žák rozpozná roční období, zhodnotí odlišnosti v přírodě 
během ročních období 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA 
PŘÍRODY 
Látky a jejich vlastnosti, Vesmír a Země, Rostliny, 
Živočichové 
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Žák určí základní podmínky pro život rostlin, pozná dané 
rostliny, popíše základní části rostliny 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA 
PŘÍRODY 
Látky a jejich vlastnosti, Vesmír a Země, Rostliny, 
Živočichové 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Žák vyjmenuje základní části těla u určených savců a 
ptáků, vymezí živočichy domácí a volně žijící 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA 
PŘÍRODY 
Látky a jejich vlastnosti, Vesmír a Země, Rostliny, 
Živočichové 

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 

Žák pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál, 
dodržuje pravidla správného chování v přírodě a podílí 
se na něm 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA 
PŘÍRODY 
Látky a jejich vlastnosti, Vesmír a Země, Rostliny, 
Živočichové 

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 

Žák projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 
zdraví, rozpozná části lidského těla, dodržuje režim dne, 
učí se a dodržovat základní hygienické návyky (mytí 
rukou, používání WC) 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Lidské tělo, Osobní bezpečí, Situace hromadného 
ohrožení 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

Žák reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech, dokáže se chovat bezpečně v 
nouzové situaci, umí vyhledat dospělého a požádat ho o 
pomoc 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Lidské tělo, Osobní bezpečí, Situace hromadného 
ohrožení 

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 

Žák se chová obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě 
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné lidi (dokáže 
přivolat pomoc např. při nevolnosti nebo úrazu 
dospělého), zná čísla tísňových volání a nacvičuje jejich 
používání, ví, že se nesmí zneužívat 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Lidské tělo, Osobní bezpečí, Situace hromadného 
ohrožení 

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 

Žák pozná bezpečná místa pro hry, uplatňuje základní 
pravidla účastníků silničního provozu (ovládá chůzi po 
chodníku, zná zásady bezpečného přecházení, umí 
používat světelných signálů pro chodce, zná zásady 
bezpečného chování v dopravních prostředcích, používá 
přilby na kolo) 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Lidské tělo, Osobní bezpečí, Situace hromadného 
ohrožení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Žák respektuje hodnoty zvyků a tradic, uplatňuje kreativitu a originalitu a správně se chová při návštěvách kulturních akcí. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák se orientuje a bezpečně pohybuje v blízkém okolí školy a svého 
bydliště, vyznačí školu i bydliště na mapě, pozná některá významná 
místa a kulturní či historické památky (obecní úřad, knihovnu, 
klášter..) orientuje se v prostorách školy 

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> Žák reaguje na jednoduché povely a 
signály 

Žák pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál, dodržuje 
pravidla správného chování v přírodě a podílí se na něm 

--> Pracovní činnosti -> 1. ročník -> Žák provádí pozorování přírody, 
zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování, pečuje o nenáročné 
rostliny ve třídě 

Žák respektuje spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky, pokusí se 
přizpůsobit, aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni, 
rozliší nesprávné chování jiných i u sebe 

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> Žák ovládá a dodržuje základní 
pravidla, snaží se spolupracovat s ostatními hráči, dodržuje pravidla 
fair play 

Žák se orientuje a bezpečně pohybuje v blízkém okolí školy a svého 
bydliště, vyznačí školu i bydliště na mapě, pozná některá významná 
místa a kulturní či historické památky (obecní úřad, knihovnu, 
klášter..) orientuje se v prostorách školy 

<-- Tělesná výchova -> 1. ročník -> Žák reaguje na jednoduché povely a 
signály 

Žák pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál, dodržuje 
pravidla správného chování v přírodě a podílí se na něm 

<-- Pracovní činnosti -> 1. ročník -> Žák provádí pozorování přírody, 
zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování, pečuje o nenáročné 
rostliny ve třídě 

Žák respektuje spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky, pokusí se 
přizpůsobit, aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni, 
rozliší nesprávné chování jiných i u sebe 

<-- Tělesná výchova -> 1. ročník -> Žák ovládá a dodržuje základní 
pravidla, snaží se spolupracovat s ostatními hráči, dodržuje pravidla 
fair play 

    

Prvouka 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého Žák se orientuje v okolí školy a svého bydliště, dokáže MÍSTO, KDE ŽIJEME 
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bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

pojmenovat a ukázat specifické orientační body v okolí 
bydliště, pamatuje si adresu svého bydliště, bezpečně 
zvládá pohyb po budově školy 

Domov, Škola, Obec, Okolní krajina 

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 

Žák respektuje pravidla silničního provozu, pojmenuje 
důležité dopravní značky 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Domov, Škola, Obec, Okolní krajina 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

Žák vyjmenuje další rodinné příslušníky nad rámec 
vlastní rodiny, uvědomuje si věkové rozdíly a 
posloupnost, projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem a 
nedostatkům 

LIDÉ KOLEM NÁS 
Rodina, Soužití lidí, Chování lidí, Právo a spravedlnost 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Žák vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu známá 
povolání, pokusí se objasnit práci zaměstnanců školy, 
konkretizuje svá práva a povinnosti 

LIDÉ KOLEM NÁS 
Rodina, Soužití lidí, Chování lidí, Právo a spravedlnost 

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 

Žák dokáže posoudit nesprávné chování a vysvětlí 
správný postup nápravy, seznámí se s školním řádem a 
respektuje ho, samostatně rozlišuje zásady správného 
chování 

LIDÉ KOLEM NÁS 
Rodina, Soužití lidí, Chování lidí, Právo a spravedlnost 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

Žák vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy hodina, den, 
týden, měsíc, rok, rozpozná na hodinách celou, půl, 
čtvrt 

LIDÉ A ČAS 
Orientace v čase, Současnost a minulost v našem 
životě, Regionální památky 

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 

Žák posoudí posloupnost včera, dnes, zítra, porovnává 
zvyky a práci lidí v minulosti a současnosti 
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě s přihlédnutím k minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

LIDÉ A ČAS 
Orientace v čase, Současnost a minulost v našem 
životě, Regionální památky 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu 

Žák pojmenuje některé kulturní či historické památky 
místa, kde žije 

LIDÉ A ČAS 
Orientace v čase, Současnost a minulost v našem 
životě, Regionální památky 
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ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné změny v 
přírodě v jednotlivých ročních obdobích, rozliší a 
porovná chování živočichů v závislosti na 
ročním období, 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA 
PŘÍRODY 
Látky a jejich vlastnosti, Vesmír a Země, Rostliny, 
Živočichové 
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Žák určí a roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve 
známé lokalitě 
pozná dané rostliny ve známé lokalitě, opakuje a 
upevňuje si poznatky o určených savcích a ptácích, 
popíše části jejich těla, třídí živočichy na domácí a volně 
žijící, zná jejich význam pro člověka 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA 
PŘÍRODY 
Látky a jejich vlastnosti, Vesmír a Země, Rostliny, 
Živočichové 
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

Žák provádí jednoduché pokusy, pozoruje a upevňuje si 
a rozšiřuje poznatky o rostlinách, aktivně se podílí na 
ochraně přírody a životního prostředí 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA 
PŘÍRODY 
Látky a jejich vlastnosti, Vesmír a Země, Rostliny, 
Živočichové 
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 

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 

Žák dodržuje základní hygienické návyky, orientuje se v 
režimu dne, rozpozná dobu práce a povinností od doby 
odpočinku, zhodnotí správnost chování a činností ve 
vztahu ke zdraví, zná základní části lidského těla a 
polohu základních orgánů v těle, upevňuje si základní 
postupy při preventivní péči o své zdraví a tělo, rozlišuje 
nemoc a úraz 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Lidské tělo – stavba, funkce, projevy 
Osobní bezpečí, Návykové látky a zdraví 
Situace hromadného ohrožení 

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 

Žák dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných, důsledně dbá na 
uplatňování pravidel účastníků 
silničního provozu (zvládá chůzi po krajnici, umí přejít 
bezpečně přes železniční přejezd, zná nebezpečí za 
snížené viditelnosti – vidět a být viděn – reflexní 
materiály, důsledně používá přilbu na kolo) 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Lidské tělo – stavba, funkce, projevy 
Osobní bezpečí, Návykové látky a zdraví 
Situace hromadného ohrožení 

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 

Žák chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi a 
učí se vyhodnotit nebezpečí a závažnost situace, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a dodržuje 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Lidské tělo – stavba, funkce, projevy 
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sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

bezpečnou vzdálenost od neznámé osoby Osobní bezpečí, Návykové látky a zdraví 
Situace hromadného ohrožení 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

Žák uposlechne pokynů dospělých při mimořádných 
situacích, respektuje je a řídí se jimi 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Lidské tělo – stavba, funkce, projevy 
Osobní bezpečí, Návykové látky a zdraví 
Situace hromadného ohrožení 

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 

Žák dokáže přivolat pomoc pro sebe i pro jiné lidi v 
případě nebezpečí, učí se zachovat rozvahu a klid, 
nezmatkuje 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Lidské tělo – stavba, funkce, projevy 
Osobní bezpečí, Návykové látky a zdraví 
Situace hromadného ohrožení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Žák pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné změny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích, rozliší a porovná chování živočichů v 
závislosti na ročním období, 

--> Anglický jazyk -> 2. ročník -> Žák zopakuje a použije slova a slovní 
spojení, se kterými se ve výuce setkal 

Žák provádí jednoduché pokusy, pozoruje a upevňuje si a rozšiřuje 
poznatky o rostlinách, aktivně se podílí na ochraně přírody a 
životního prostředí 

--> Matematika -> 2. ročník -> Žák používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvků 

Žák pojmenuje některé kulturní či historické památky místa, kde žije --> Výtvarná výchova -> 2. ročník -> Žák rozvíjí svůj smysl pro krásu a 
vkus umění 

Žák dokáže přivolat pomoc pro sebe i pro jiné lidi v případě 
nebezpečí, učí se zachovat rozvahu a klid, nezmatkuje 

--> Tělesná výchova -> 2. ročník -> Žák se adaptuje na vodní prostředí, 
dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné změny v přírodě v <-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> Žák zopakuje a použije slova a slovní 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

jednotlivých ročních obdobích, rozliší a porovná chování živočichů v 
závislosti na ročním období, 

spojení, se kterými se ve výuce setkal 

Žák provádí jednoduché pokusy, pozoruje a upevňuje si a rozšiřuje 
poznatky o rostlinách, aktivně se podílí na ochraně přírody a 
životního prostředí 

<-- Matematika -> 2. ročník -> Žák používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvků 

Žák pojmenuje některé kulturní či historické památky místa, kde žije <-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> Žák rozvíjí svůj smysl pro krásu a 
vkus umění 

Žák dokáže přivolat pomoc pro sebe i pro jiné lidi v případě 
nebezpečí, učí se zachovat rozvahu a klid, nezmatkuje 

<-- Tělesná výchova -> 2. ročník -> Žák se adaptuje na vodní prostředí, 
dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

    

Prvouka 3. ročník  

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 

Žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy a cestu na určené místo, určí 
světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 
podle nich, v turistické mapě blízkého okolí dokáže 
vyznačit trasu 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Domov, Škola, Obec, Okolní krajina, (místní oblast, 
region), Mapy obecně zeměpisné a tematické 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

Žák začlení obec (město) do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci (městě), rozliší přírodní a umělé 
prvky v okolní krajině 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Domov, Škola, Obec, Okolní krajina, (místní oblast, 
region), Mapy obecně zeměpisné a tematické 

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 

Žák vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, rozlišuje základní rozdíly mezi 
jednotlivci, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve 
škole, rodině, v obci, přizná svou chybu, učí se domluvě 
na společném postupu, řešení problému v kolektivu 

LIDÉ KOLEM NÁS 
Rodina, Soužití lidí, Chování lidí, Právo a spravedlnost, 
Kultura 

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 
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Prvouka 3. ročník  

obci (městě) 

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 

Žák se snaží rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, 
která nelze tolerovat a která porušují základní lidská 
práva, poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny v kladném i záporném smyslu a 
přemýšlí o možnostech zlepšování životního prostředí 
obce 

LIDÉ KOLEM NÁS 
Rodina, Soužití lidí, Chování lidí, Právo a spravedlnost, 
Kultura 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

Žák se orientuje bezpečně v kalendářním a školním 
roce, určí čas jako fyzikální veličinu, přesně určí čas i 
digitální 

LIDÉ A ČAS 
Orientace v čase a časový řád v životě 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Žák rozlišuje prvky živé a neživé přírody, určí a roztřídí 
některé přírodniny podle určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA 
PŘÍRODY 
Látky a jejich vlastnosti, Voda a vzduch, Půda, Vesmír 
a Země, Rostliny, Houby, Živočichové, Ohleduplné 
chování k přírodě a ochrana přírody 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

Žák provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti, 
podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a půdy a 
uvědomuje si jejich význam pro život, změří základní 
veličiny pomocí jednotkových nástrojů a přístrojů 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA 
PŘÍRODY 
Látky a jejich vlastnosti, Voda a vzduch, Půda, Vesmír 
a Země, Rostliny, Houby, Živočichové, Ohleduplné 
chování k přírodě a ochrana přírody 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Žák vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi 
jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA 
PŘÍRODY 
Látky a jejich vlastnosti, Voda a vzduch, Půda, Vesmír 
a Země, Rostliny, Houby, Živočichové, Ohleduplné 
chování k přírodě a ochrana přírody 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Žák zkoumá zákl. společenstva v daných lokalitách 
regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy, nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí, prakticky třídí organismy do 
známých skupin a využívá k tomu jednoduché klíče a 
atlasy 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA 
PŘÍRODY 
Látky a jejich vlastnosti, Voda a vzduch, Půda, Vesmír 
a Země, Rostliny, Houby, Živočichové, Ohleduplné 
chování k přírodě a ochrana přírody 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a Žák uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
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jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

zdravotně preventivní návyky na základě elementárních 
znalostí o lidském těle 

Péče o zdraví, Osobní bezpečí (dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím v dopravě, šikana, 
týrání a jiné zneužívání), Základy sexuální 
výchovy, rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, 
Návykové látky a 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 

Žák ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního 
provozu v rolích chodce a cyklisty 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, Osobní bezpečí (dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím v dopravě, šikana, 
týrání a jiné zneužívání), Základy sexuální 
výchovy, rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, 
Návykové látky a zdraví 

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 

Žák se seznamuje s krizovými situacemi (šikana, týrání, 
zneužívání), učí se dbát na vlastní bezpečí, zná a umí 
vyhledat čísla linky důvěry 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, Osobní bezpečí (dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím v dopravě, šikana, 
týrání a jiné zneužívání), Základy sexuální 
výchovy, rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, 
Návykové látky a 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 

Žák si osvojuje v modelových situacích odmítání 
návykových látek 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, Osobní bezpečí (dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím v dopravě, šikana, 
týrání a jiné zneužívání), Základy sexuální 
výchovy, rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, 
Návykové látky a zdraví 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

Žák rozlišuje jednotlivé etapy lidského života, orientuje 
se ve vývoji dítěte, chová se ohleduplně k druhému 
pohlaví, objasní a respektuje rozdíly mezi chlapci a 
dívkami 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Péče o zdraví, Osobní bezpečí (dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím v dopravě, šikana, 
týrání a jiné zneužívání), Základy sexuální 
výchovy, rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, 
Návykové látky a zdraví 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Žák je motivován k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším. 
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Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi 
lidmi, rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, rodině, v obci, přizná svou chybu, učí 
se domluvě na společném postupu, řešení problému v kolektivu 

--> Český jazyk -> 3. ročník -> Žák respektuje základní komunikační 
pravidla rozhovoru 

Žák se snaží rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, která nelze 
tolerovat a která porušují základní lidská práva, poukáže v 
nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny v kladném 
i záporném smyslu a přemýšlí o možnostech zlepšování životního 
prostředí obce 

--> Český jazyk -> 3. ročník -> Žák volí vhodné verbální a nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 

Žák rozlišuje prvky živé a neživé přírody, určí a roztřídí některé 
přírodniny podle určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

--> Výtvarná výchova -> 3. ročník -> Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí 
vhodné prostředky 

Žák uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky na základě elementárních znalostí o lidském těle 

--> Tělesná výchova -> 3. ročník -> Žák uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti 

Žák vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi 
lidmi, rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, rodině, v obci, přizná svou chybu, učí 
se domluvě na společném postupu, řešení problému v kolektivu 

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> Žák respektuje základní komunikační 
pravidla rozhovoru 

Žák se snaží rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, která nelze 
tolerovat a která porušují základní lidská práva, poukáže v 
nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny v kladném 
i záporném smyslu a přemýšlí o možnostech zlepšování životního 
prostředí obce 

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> Žák volí vhodné verbální a nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 

Žák rozlišuje prvky živé a neživé přírody, určí a roztřídí některé 
přírodniny podle určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

<-- Výtvarná výchova -> 3. ročník -> Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí 
vhodné prostředky 

Žák uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky na základě elementárních znalostí o lidském těle 

<-- Tělesná výchova -> 3. ročník -> Žák uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti 
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5.8 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodověda je zařazen ve 4. – 5. ročníku jako pokračování předmětu Prvouka. 
Přírodovědná témata jsou členěna do dvou tematických okruhů: Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví 

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

Časová dotace je: ve 4. ročníku 1hodina, 5.ročníku 2 hodiny týdně.  
V tematickém okruhu „Rozmanitost přírody“ žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Poznávají 
velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní 
krajiny i získaných informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, o vlivu lidské činnosti na 
přírodu a přispívat k ochraně přírody  
V tematickém okruhu „Člověk a jeho zdraví“ žáci poznávají sebe, a to na základě poznávání člověka jako 
živé bytosti. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti. Získávají základní poučení o 
zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních 
situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví člověka.  
Přírodověda využívá metod a forem práce založených především na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích 
a menších pracovních skupinách), praktickém pozorování, pokusech, na vzájemného učení na základě 
prezentací žáků , které vycházejí ze schopnosti orientovat se v informačních zdrojích, z projektů, 
projektových dnů, exkurzí a cvičení.  

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Učitel  

 nabízí žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a 
řídit vlastní učení  
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Název předmětu Přírodověda 

 vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci  

 vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků  

 umožňuje žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok  

 na základě prožitku úspěchu vede žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání 
Žák 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 
vlastní učení 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel  

 vede žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat 
problémy a nesrovnalosti  

 ukazuje žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich 
ověřování a srovnávání  

 vede žáky k ověřování správnosti řešení problému 
Žák 

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel  

 vede žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací  

 předkládá žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování  

 individuálním přístupem buduje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 
Žák 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, 
na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné 
práce  

Kompetence občanské: 
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Učitel  

 vede žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících enviromentálních 
problémů  

 ukazuje žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku 
Žák 

  chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti 

Kompetence pracovní: 
Učitel 

 učí žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní postup  

 seznamuje žáky s vlastnostmi některých materiálů 
Žák 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

Kompetence komunikativní: 
Učitel  

 rozvíjí u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou 
společnost a přírodní jevy  

 seznámí žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech (encyklopedie, 
internet, učebnice, návody)  

 vede žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků 
Žák 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu 

Kompetence digitální: 
Učitel 

 vede žáky k využívání digitálních technologií 

 komunikuje s žáky také prostřednictvím školního online systému 
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Žák 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený 
problém použít  

 získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 

 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými 
technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání  

 předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho 
tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí jedná eticky 

    

Přírodověda 4. ročník  

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 

Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

životní podmínky – význam ovzduší, vodstva, půd, 
rostlinstva a živočišstva na Zemi 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

Žák zkoumá základní společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 
mezi organismy 

rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi 
organismy, základní společenstva 

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 

Žák porovnává na základě pozorování základní projevy 
života na konkrétních organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní 
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, 
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam 
v přírodě a pro člověka 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

Žák založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní 
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, 
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam 
v přírodě a pro člověka 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti Žák zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
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Přírodověda 4. ročník  

člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i 
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů 

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 

Žák 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 

osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v silničním provozu, 
dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v 
dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky), šikana, týrání, 

přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou 
linku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Žák se seznamuje s jednotlivými ekosystémy. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Žák se učí utvářet pracovní tým a pracovat v něm. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Žák se učí vnímat školu jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství. Při práci ve třídě i ve skupině buduje demokratickou atmosféru a 
demokratické vztahy. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

--> Pracovní činnosti -> 4. ročník -> Žák ošetřuje a pěstuje podle daných 
zásad pokojové i jiné rostliny 

Žák založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

<-- Pracovní činnosti -> 4. ročník -> Žák ošetřuje a pěstuje podle daných 
zásad pokojové i jiné rostliny 

    

Přírodověda 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh 
vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, 
význam pro život 
nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky 
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a 
její význam 
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na 
Zemi, počasí a podnebí 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období 

Žák vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi 
jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční 
období 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

Žák založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a 
skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření 
veličin s praktickým užíváním základních jednotek 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

Žák zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i 
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy a 
ekologické katastrofy 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

Žák 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 
Žák účelně plánuje svůj volny čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi 
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných látek; šikana, 
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy 
násilí v médiích 
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – 
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku 
požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný 
záchranný systém 

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-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

Žák využívá poznatků o lidském těle k podpoře vlastního 
zdravého způsobu života 
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se 

lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem 
a ženou, biologické a psychické změny v dospívání, ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
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Přírodověda 5. ročník  

orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození ve vývoji dítěte před a po jeho narození základy lidské reprodukce, vývoj jedince 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

Žák předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací 
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových 
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

Žák rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou pomoc 

přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou 
linku 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

Žák uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim; nemoci přenosné 
a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými 
krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, 
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Žák se seznamuje s jednotlivými částmi neživé přírody, které poskytují podmínky pro život na Zemi. Poznává přírodní zdroje, jako zdroj energie. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Žák vnímá sebe, jako zdroj informací -moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah 
k sobě samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Žák se seznamuje s různými etniky a uvědomuje si rovnocennost všech etnických skupin a kultur. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a 
zajistí lékařskou pomoc 

--> Tělesná výchova -> 5. ročník -> Žák uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečnosti, zásady první pomoci 

Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 
princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 

--> Český jazyk -> 5. ročník -> Žák reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vzhledem přírody a činností člověka 

Žák rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a 
zajistí lékařskou pomoc 

--> Pracovní činnosti -> 5. ročník -> Žák dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

Žák rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a 
zajistí lékařskou pomoc 

<-- Tělesná výchova -> 5. ročník -> Žák uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečnosti, zásady první pomoci 

Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 
princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka 

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> Žák reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

Žák rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a 
zajistí lékařskou pomoc 

<-- Pracovní činnosti -> 5. ročník -> Žák dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

     

5.9 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda je zařazen ve 4. – 5. ročníku jako pokračování předmětu Prvouka. 

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

Časová dotace je: ve 4. i 5.ročníku 2 hodiny týdně. 
Vlastivědná témata jsou členěna do tří tematických okruhů:  
Místo, kde žijeme  
Lidé kolem nás Lidé 
Lidé a čas 
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Název předmětu Vlastivěda 

V tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ se žáci učí na základě poznávání svého okolí, vztahů a souvislostí 
v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci a ve společnosti. Praktickými činnostmi a úkoly 
získávají žáci kladný vztah k místu jejich bydliště a naší zemi.  
V tematickém okruhu „Lidé kolem nás“ si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a 
jednání mezi lidmi. Seznamují se se základními právy a povinnostmi a zároveň i s problémy, které provázejí 
soužití lidí.  
V tematickém okruhu „Lidé a čas“ se žáci učí orientovat v dějích a čase. Hlavním cílem tohoto okruhu je 
vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Důraz je kladen na samostatné 
vyhledávání, získávání a zkoumání informací z dostupných zdrojů. Využívá metod a forem práce založených 
především na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a menších pracovních skupinách), vzájemného učení 
na základě prezentací žáků , které vycházejí ze schopnosti orientovat se v informačních zdrojích, z projektů, 
projektových dnů, exkurzí a cvičení. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Učitel  

 vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků  

 umožňuje žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok  

 na základě prožitku úspěchu vede žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání 
Žák 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 
vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti 

Kompetence k řešení problémů: 

 Učitel  
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Název předmětu Vlastivěda 

 vede žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat 
problémy a nesrovnalosti  

  ukazuje žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich 
ověřování a srovnávání  

 vede žáky k ověřování správnosti řešení problému 
Žák 

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností  

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

Kompetence komunikativní: 
Učitel  

 rozvíjí u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou 
společnost, přírodní jevy a historické události  

 seznámí žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech (kroniky, 
encyklopedie, internet, učebnice, návody) 

 vede žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků 
Žák 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a 
jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá 
ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

Kompetence sociální a personální: 
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Název předmětu Vlastivěda 

Učitel  

 vede žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací  

 předkládá žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování  

 individuálním přístupem buduje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 
Žák 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, 
na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné 
práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s 
druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 
pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské: 
Učitel  

 na základě příkladů z historie vede žáky k respektování přesvědčení druhých lidí 
Žák 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 
psychickému násilí  

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu 

Kompetence pracovní: 
Učitel  

 naučí žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní 
postup 

Žák 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
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Název předmětu Vlastivěda 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

Kompetence digitální: 
Učitel 

 vede žáky k využívání digitálních technologií 

 komunikuje s žáky také prostřednictvím školního online systému 
Žák 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený 
problém použít získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální 
obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 

 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými 
technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání 

 předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho 
tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí jedná eticky 

    

Vlastivěda 4. ročník  

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 

Žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu 

Domov – orientace v místě bydliště 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

Žák: 
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 
polokoulí 

Mapy, obecně zeměpisné a tematické – obsah, 
grafika, vysvětlivky 
Město – poloha města v krajině, minulost a 
současnost města, význačné budovy, dopravní síť ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 

kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
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Vlastivěda 4. ročník  

změny v nejbližším okolí, obci (městě) porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných 
zemích 
určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

Žák rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 

Naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení a politického systému ČR, státní správa a 
samospráva, státní symboly, armáda ČR 

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 

Žák 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) 

Rodina – fyzická a duševní práce 
Soužití lidí – principy demokracie 
Chování lidí – rizikové situace, chování a předcházení 
konfliktům 
Právo a spravedlnost – práva a povinnosti žáků školy, 
základní lidská práva a práva dítěte ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

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 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

Žák pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k 
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

Orientace v čase – dějiny, jako časový sled událostí, 
kalendáře, letopočet 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
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Vlastivěda 4. ročník  

jevy 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

Žák využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

Současnost a minulost v našem životě – proměny 
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, 
státní svátky a významné dny 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam 

Žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik 

Regionální památky – péče o památky, lidé a obory 
zkoumající minulost 
Báje mýty, pověsti – minulost kraje a předků 

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 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Žák je veden k úctě k zákonu, utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost. Je motivován k ohleduplnosti a ochotě pomáhat 
zejména slabším. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák 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) 

--> Tělesná výchova -> 4. ročník -> Žák dodržuje pravidla her a soutěží 
Pozná a označí přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje Při pohybových činnostech respektuje opačné pohlaví Jedná 
fair play 

Žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke 
krajině a státu 

--> Výtvarná výchova -> 4. ročník -> Žák při vlastních tvůrčích 
činnostech užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je 
na základě vztahů 

Žák využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních 
zdrojů pro pochopení minulosti 

--> Český jazyk -> 4. ročník -> Žák reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

Žák 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) 

<-- Tělesná výchova -> 4. ročník -> Žák dodržuje pravidla her a soutěží 
Pozná a označí přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje Při pohybových činnostech respektuje opačné pohlaví Jedná 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

fair play 

Žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke 
krajině a státu 

<-- Výtvarná výchova -> 4. ročník -> Žák při vlastních tvůrčích 
činnostech užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je 
na základě vztahů 

Žák využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních 
zdrojů pro pochopení minulosti 

<-- Český jazyk -> 4. ročník -> Žák reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

    

Vlastivěda 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

Žák rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 
polokoulí 

Region – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo, půda, 
rozšíření rostlin a živočichů, vliv krajiny na život lidí a 
působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační 
body, světové strany 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam 

Žák vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 
historického, politického, správního a vlastnického 

Regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinné 
zdroje, výroba, služby a obchod 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

Žák zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a 
přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy EU, 
cestování 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

Žák pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k 
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

Orientace v čase – dějiny, jako časový sled událostí, 
kalendáře, letopočet 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

Žák využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

Současnost a minulost v našem životě – proměny 
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, 
státní svátky a významné dny 

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 

Žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik 

Regionální památky – péče o památky, lidé a obory 
zkoumající minulost 
Báje mýty, pověsti – minulost kraje a předků 

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách Žák orientuje se v základních formách vlastnictví; Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné, 
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Vlastivěda 5. ročník  

vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

používá peníze v 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 

hmotný a nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení, banky, úspory, půjčky 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

Žák rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se 
už tolerovat nemohou 

Soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních 
zdrojů pro pochopení minulosti 

--> Český jazyk -> 5. ročník -> Žák vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je 

Žák 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 

--> Matematika -> 5. ročník -> Žák řeší jednoduché praktické slovní 
úlohy mimo obvyklých postupů a algoritmů školské matematiky 

Žák využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních 
zdrojů pro pochopení minulosti 

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> Žák vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je 

Žák 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 

<-- Matematika -> 5. ročník -> Žák řeší jednoduché praktické slovní 
úlohy mimo obvyklých postupů a algoritmů školské matematiky 
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5.10 Dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je 
kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu 
předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním 
způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především 
na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje 
zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové 
představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.  

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

Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny v  každém ročníku.  
 Používané metody a formy práce 

 frontální výuka 

 projektová výuka  

 týmová a skupinová práce  

 samostatná práce s textem a literaturou 

 besedy, přednášky a diskuse s odborníky  

 exkurze 

Integrace předmětů  Dějepis 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 

 vede žáky k chápání probírané oblasti v dějepisném kontextu 
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Název předmětu Dějepis 

kompetence žáků   rozborem jednoduchých historických textů vede  žáky k analýze a k hodnocení textu 

 seznamuje žáky s obecně užívanými termíny, znaky a symboly a učí je dávat je do vzájemných 
souvislostí  a  vytvářet si komplexnější  pohled na společenské a kulturní jevy 

Žák: 

 poznává smysl a cíl učení 

 propojuje poznatky do širších celků 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel:  

 vede žáky k vnímání nejrůznějších společenských  problémů v jejich vývoji 

 klade důraz na práci s dějepisnými atlasy a mapami a vede žáky k získání základních historicko-
geografických souvislostí a prostorové orientace 

 při řešení problémů vede žáky k objevování paralely s historií 

 vede žáky k posuzování svých řešení  z nejrůznějších společenských aspektů 
Žák: 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému a získané vědomosti a dovednosti využívá k 
objevování různých variant řešení 

Kompetence komunikativní: 
Učitel:  

 vede žáky k pochopení  potřeby vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím 

 učí žáky osvojit si postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků a tvořivě je 
využívat jako nástroje poznání 

 učí žáky odlišovat informace podstatné od nepodstatných v souvislosti se zpracovávaným úkolem 

 podněcuje žáky k využívání získaných komunikačních dovedností 
Žák: 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim a vhodně na ně reaguje 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu 
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Název předmětu Dějepis 

 umí používat moderní informační technologie k vyhledávání, zpracování a prezentaci historických 
událostí 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 

 vede žáky k chápání  významu týmové práce a postavení samostatné práce 

 učí žáky uvědoměle přijímat a získávat role v různých skupinách 

 učí žáky  diskutovat 
Žák: 

 účinně spolupracuje ve skupině 

 učí se toleranci 

Kompetence občanské: 
Učitel: 

 učí žáky přijmout základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy 

 klade důraz na poznávání naší kulturní tradice a historického dědictví a tímto poznáním cítit 
potřebu je chránit 

 vede žáky k respektování přesvědčení druhých lidí a učí je vážit si jejich vnitřních hodnot 
Žák: 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 

 aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 

 chápe základní historické události a jejich souvislosti 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

 učí žáky nacházet způsoby, jak využívat znalostí získané ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj 

 klade důraz na rozvíjení myšlení žáků a nacházení nových řešení 
Žák: 

 učí se efektivně organizovat svou práci 

 využívá získané znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje 

Kompetence digitální: 
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Název předmětu Dějepis 

Učitel: 

 vede žáky k volbě a účelnému využívání vhodných digitálních technologií při plánování, realizaci a 
hodnocení činností s historickými zdroji, prameny a programy 

 seznamuje žáky s různými možnostmi, jak komunikovat činnosti a výsledky práce s historickými 
reáliemi prostřednictvím různých digitálních technologií a nástrojů pro komunikaci a sdílení 

 klade důraz na bezpečnou a efektivní komunikaci žáků, učí je odpovědnému chování a jednání 
v digitálním prostředí 

 klade důraz na ochranu osobních údajů a osobních dat žáků 
Žák: 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby 

 získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu  

    

Dějepis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků 

porozumí významu dějepisných znalostí pro život ve 
společnosti 
objasní význam znalostí historických poznatků na 
příkladech ze svého okolí 

Úvod do dějepisu 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

na příkladech ukáže druhy historických pramenů 
popíše činnost archivů a muzeí. 

Historické prameny 
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Dějepis 6. ročník  

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

popíše různé způsoby měření času 
vyjmenuje a zařadí nejdůležitější historické epochy 

Historické epochy 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich 
materiální a duchovní kulturu 

Archeologie, členění pravěku, vznik a vývoj lidského 
rodu 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování 
kovů pro lidskou společnost 

vznik zemědělství, doba bronzová 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

zapamatuje si oblasti vzniku nejstarších států; objasní 
rozdíl mezi pravěkem a starověkem; zapamatuje si 
souvislost velkých řek a nejstarších civilizací; identifikuje 
významné historické památky nejstaršího období; zná 
různé druhy písma u různých civilizací; identifikuje 
starověké vynálezy využívané v dnešní době; objasní 
přínos starověkých civilizací pro dnešní svět 
- zapamatuje si velká náboženství starověku 
přetrvávající 
dodnes 

Mezopotámie; Blízký východ ve starověku; starověký 
Egypt; starověká Indie; starověká Čína; starověké 
Řecko 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a zrod křesťanství 

demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické 
kultury a zrod křesťanství 

Antická kultura a věda, vznik křesťanství 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

Starověké Řecko a starověký Řím 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

porovná formy vlády a postavení společenských skupin 
v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie 

Starověké Řecko a starověký Řím 

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 vzniku států 

Zánik Říma, stěhování národů 

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí 

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého 
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí 

Raně feudální státy v Evropě, institucionalizace 
křesťanství 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
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Dějepis 6. ročník  

Představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, porozumění demokratickému 
uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů ve starověku a v současnosti.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

porozumí významu dějepisných znalostí pro život ve společnosti 
objasní význam znalostí historických poznatků na příkladech ze 
svého okolí 

--> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> Žák časově zařazuje do dané doby, 
charakterizuje danou dobu Žák se orientuje v nejvýznamnějších 
národních památkách a osobnostech dané doby Žák poznává 
základní umělecká díla dané doby 

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, 
konflikty mezi světskou a církevní mocí 

--> Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> Žák uvádí základní literární 
směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

popíše různé způsoby měření času vyjmenuje a zařadí nejdůležitější 
historické epochy 

--> Matematika -> 5. ročník -> Žák provádí písemné početní operace v 
oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro 
lidskou společnost 

--> Chemie -> 8. ročník -> Žák se orientuje v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy, nekovy, polokovy, zná 
jejich vlastnosti a uvede použití jejich významných zástupců. 

porozumí významu dějepisných znalostí pro život ve společnosti 
objasní význam znalostí historických poznatků na příkladech ze 
svého okolí 

<-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> Žák časově zařazuje do dané doby, 
charakterizuje danou dobu Žák se orientuje v nejvýznamnějších 
národních památkách a osobnostech dané doby Žák poznává 
základní umělecká díla dané doby 

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, 
konflikty mezi světskou a církevní mocí 

<-- Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> Žák uvádí základní literární 
směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

popíše různé způsoby měření času vyjmenuje a zařadí nejdůležitější 
historické epochy 

<-- Matematika -> 5. ročník -> Žák provádí písemné početní operace v 
oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro 
lidskou společnost 

<-- Chemie -> 8. ročník -> Žák se orientuje v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy, nekovy, polokovy, zná 
jejich vlastnosti a uvede použití jejich významných zástupců. 
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Dějepis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

Slované, Sámova říše, Kyjevská Rus, Polsko, Svatá říše 
římská, Velkomoravská říše, Uherský stát, počátky 
českého státu, Přemyslovci, Lucemburkové 

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 

Románský sloh a gotika, středověká společnost a 
kultura, města a vesnice, univerzity 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové 
myšlenky žádající reformu církve 

Hospodářské změny v Evropě v 15. a 16. století, textil, 
knihtisk, doprava, manufaktura, renesance a 
humanismus, reformace a protireformace, Martin 
Luther, Bartolomějská noc, hugenoti 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

objasní hlavní myšlenky Husova učení a jeho pozici v 
katolické církvi; popíše průběh husitského hnutí a jeho 
význam pro český politický a kulturní život 

Reformní hnutí u nás, Jan Hus, husitské války, husitské 
proudy, artikuly, příjímání podobojí, Jiří z Poděbrad, 
myšlenka sjednocené Evropy 

D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 

popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a 
důsledky 

Objevné plavby, Amerika, Indiáni, Španělsko a 
Nizozemí, Alžběta I., Francis Drake 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy a 
jeho postavení uvnitř habsburské monarchie 

České země za Jagellonců a Habsburků, 
protihabsburský odboj, stavy, náboženské poměry za 
Habsburků, rekatolizace, předbělohorská kultura 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a 
posoudí její důsledky 

České stavovské povstání, defenestrace, Fridrich 
Falcký, Bílá hora, staroměstská exekuce, třicetiletá 
válka, pobělohorské české země, exil, hospodářský 
úpadek, J. A. Komenský 

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a Baroko, naše významné kulturní památky 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

168 

Dějepis 7. ročník  

kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek 

uvede příklady významných kulturních památek 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a 
respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Pomáhá k objasnění souvislosti mezi příchodem nových etnik ve středověku a současným etnickým 
rozdělením Evropy 
 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede 
příklady významných kulturních památek 

--> Výtvarná výchova -> 7. ročník -> Žák rozeznává druhy kultur a 
kulturní instituce 

Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede 
příklady významných kulturních památek 

--> Výtvarná výchova -> 8. ročník -> Žák zvládá časové zařazení dané 
doby, charakterizuje dobu, pozná základní umělecká díla dané doby, 
pozná nejvýznamnější národní i světové památky a osobnosti dané 
doby 

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky 
žádající reformu církve 

--> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> Žák časově zařazuje do dané doby, 
charakterizuje danou dobu Žák se orientuje v nejvýznamnějších 
národních památkách a osobnostech dané doby Žák poznává 
základní umělecká díla dané doby 

Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede 
příklady významných kulturních památek 

--> Výtvarná výchova -> 8. ročník -> Žák ověřuje komunikační účinky, 
upravených, či samostatně vytvořených vizuálně obrazných 
vyjádření v sociálních vztazích, rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, nalézá vhodnou formu pro 
prezentaci vizuálně obrazných vyjádření 

popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky --> Zeměpis -> 6. ročník -> Žák prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů 

Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede --> Zeměpis -> 6. ročník -> Žák porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

příklady významných kulturních památek rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých 
světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky --> Zeměpis -> 7. ročník -> Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných 
regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede 
příklady významných kulturních památek 

<-- Výtvarná výchova -> 7. ročník -> Žák rozeznává druhy kultur a 
kulturní instituce 

Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede 
příklady významných kulturních památek 

<-- Výtvarná výchova -> 8. ročník -> Žák zvládá časové zařazení dané 
doby, charakterizuje dobu, pozná základní umělecká díla dané doby, 
pozná nejvýznamnější národní i světové památky a osobnosti dané 
doby 

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky 
žádající reformu církve 

<-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> Žák časově zařazuje do dané doby, 
charakterizuje danou dobu Žák se orientuje v nejvýznamnějších 
národních památkách a osobnostech dané doby Žák poznává 
základní umělecká díla dané doby 

Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede 
příklady významných kulturních památek 

<-- Výtvarná výchova -> 8. ročník -> Žák ověřuje komunikační účinky, 
upravených, či samostatně vytvořených vizuálně obrazných 
vyjádření v sociálních vztazích, rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, nalézá vhodnou formu pro 
prezentaci vizuálně obrazných vyjádření 

popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky <-- Zeměpis -> 6. ročník -> Žák prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů 

Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede 
příklady významných kulturních památek 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> Žák 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 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky <-- Zeměpis -> 6. ročník -> Žák lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich 
postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky <-- Zeměpis -> 7. ročník -> Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných 
regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

    

Dějepis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-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 

Občanská válka v Anglii, Rakousko, Francie, Rusko a 
Prusko v 17. a 18. st., klasicismus, osvícenství, 
osvícenský absolutismus, vznik USA 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě 

Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce 
a napoleonských válek a rozbitím starých společenských 
struktur v Evropě 

Velká francouzská revoluce a Napoleon, Svatá aliance, 
Vídeňský kongres 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého 
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů 

Národní obrození, Rakouská monarchie v 19. st., rok 
1848 u nás a v Evropě, sjednocení Itálie a Německa, 
osvobozování Balkánu z turecké poroby 

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 

Hlavní světové mocnosti v období 1815 - 1914, vývoj v 
českých zemích 1848 - 1914, krymská válka, válka 
Severu proti Jihu, imperialismus a kolonialismus, 
Dohoda a Trojspolek, výbušný Balkán, druhá fáze 
průmyslové revoluce a proměny společnosti 
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Dějepis 8. ročník  

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; popíše průběh a 
důsledky 1. světové války, ocení boj čs. legií 

1. světová válka a její důsledky, bolševická revoluce v 
Rusku, rozpad Rakouska-Uherska, čs. odboj a vznik 
ČSR 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a klíčových mezníků evropské historie.  
Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech. 
  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v 
souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů 

--> Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> Žák uvádí základní literární 
směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny 
ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci 
společnosti 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných 
regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny 
ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci 
společnosti 

--> Hudební výchova -> 7. ročník -> Žák zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období. 

Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v 
souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů 

--> Hudební výchova -> 6. ročník -> Žák využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v 
souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů 

<-- Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> Žák uvádí základní literární 
směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny 
ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci 
společnosti 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných 
regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny 
ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci 
společnosti 

<-- Hudební výchova -> 7. ročník -> Žák zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období. 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v 
souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů 

<-- Hudební výchova -> 6. ročník -> Žák využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

    

Dějepis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů Vývoj v USA a hlavních evropských zemích od roku 
1918 do současnosti 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich 
nastolení v širších ekonomických a politických 
souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; 
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu 

Výstavba socialismu v SSSR, fašismus v Itálii a v 
Německu, příčiny a průběh 2. světové války, poválečné 
vyrovnání s fašismem v Německu 

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 

Holocaust, boj za práva žen a černochů, M. L. King a N. 
Mandela 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

zhodnotí postavení Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí 

Vývoj a kultura ČSR a ČSSR, Mnichovská dohoda, 
okupace a odboj, politický systém 1918-38, 1945-48, 
1948-89, Protektorát Čechy a Morava, osvobozování 
ČSR, rok 1948, pražské jaro a okupace 1968, 
normalizace, pád komunismu, rozpad Československa, 
vývoj v ČR od roku 1993 do současnosti 

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 

Důsledky 2. světové války, vznik Západního Berlína, 
berlínská krize, válka v Koreji a Indočíně, karibská 
krize, vztahy USA - SSSR, studená válka 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a Vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické Vznik NATO a jeho rozšiřování, zásah NATO v 
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Dějepis 9. ročník  

politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce 

Jugoslávii a Afghánistánu, evropská integrace a 
Evropská unie, brexit 

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí Posoudí postavení rozvojových zemí Čína a Indie po 2. světové válce, Alžírsko, Rok Afriky, 
Indočína, Hnutí nezúčastněných, Kubánská revoluce, 
neokolonialismus 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

Prokáže základní orientaci v problémech současného 
svět 

Krize a pád komunismu ve východoevropských 
zemích, problémy transformace, světový terorismus, 
globalizace, ekologické problémy, dobývání vesmíru, 
změny života lidí na základě nových technických 
objevů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální produkce.  Rozvíjí schopnost analytického přístupu k mediálním 
obsahům a kritického odstupu od nich  
Napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a 
jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 

--> Český jazyk a literatura -> 9. ročník -> Žák uvádí základní literární 
směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů --> Občanská výchova -> 8. ročník -> Žák objasní výhody 
demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost 
z hlediska lidských práv 

--> Občanská výchova -> 6. ročník -> Žák rozpoznává netolerantní, 
rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá 
aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivost 

Prokáže základní orientaci v problémech současného svět --> Občanská výchova -> 9. ročník -> Žák objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a 
jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 

<-- Český jazyk a literatura -> 9. ročník -> Žák uvádí základní literární 
směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů <-- Občanská výchova -> 8. ročník -> Žák objasní výhody 
demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost 
z hlediska lidských práv 

<-- Občanská výchova -> 6. ročník -> Žák rozpoznává netolerantní, 
rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá 
aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivost 

Prokáže základní orientaci v problémech současného svět <-- Občanská výchova -> 9. ročník -> Žák objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

     

5.11 Občanská výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Občanská výchova 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je vytvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova 
k občanství v RVP ZV.  
Svým pojetím navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni. Žák je veden 
k pochopení různých společenských vztahů a vazeb v minulosti a současnosti, k poznávání sebe i druhých, 
učí se respektovat a dodržovat pravidla soužití a aktivně se zapojovat do života v demokratické společnosti 
a právním státu. 

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

Vzdělávací obsah předmětu naplňuje výstupy z několika vzdělávacích celků: Člověk ve společnosti, Člověk 
jako jedinec, Člověk, stát, a hospodářství, Člověk, stát a právo, Mezinárodní vztahy a globální svět. Zároveň 
jsou do vzdělávacího obsahu Občanské výchovy jsou začleněna průřezová témata RVP ZV : Osobnostní a 
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Název předmětu Občanská výchova 

sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, Enviromentální výchova a Mediální výchova.  
Občanská výchova se vyučuje od šestého do devátého ročníku časovou dotací 1 hodinu týdně v každém 
ročníku.  
Vyučování probíhá ve třídách, součástí výuky mohou být dle možností návštěvy státních institucí, exkurze, 
vycházky, besedy. 

Integrace předmětů  Výchova k občanství 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 

 vede žáky k průběžné domácí přípravě 

 dává žákům či nabízí k výběru společenskovědní témata, která žáci zpracovávají formou referátů 

 zadává žákům úkoly (referáty, pracovní listy), které je směřují k nalezení vlastního postupu 
osvojování si nových informací, posuzování a vyhodnocování pravdivosti a důležitosti získaných 
informací  

Žák: 

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

 plánuje, organizuje a řídí vlastní učení 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje 
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na společenské a kulturní jevy 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

 vede žáky ke kritickému myšlení, k uvážlivým rozhodnutím, ke schopnosti je obhájit, a uvědomit si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

 konzultuje s žáky problémy v průběhu zpracování zadaných či vybraných společenskovědních 
témat a pomáhá jim nacházet různá řešení problémů 

 předkládá žákům problémové situace (využívá náměty z reálného života, novinové články, video 
nahrávky), které žáci analyzují, vyhodnocují a navrhují další možné způsoby jejich řešení 

Žák: 

 kriticky myslí, svá rozhodnutí je schopen obhájit, za výsledky svých činů si uvědomuje svou 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

176 

Název předmětu Občanská výchova 

odpovědnost 

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich 
příčinách, snaží se najít vhodné řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

 vytváří žákům prostor k vyjádření a interpretaci vlastních myšlenek a vede je ke vzájemnému 
naslouchání 

 vede je k osvojení pravidel efektivního, etického a věcně správného dialogu 

 vede žáky ke kladení jasných a srozumitelných dotazů, uvádění argumentů a nalézání 
protiargumentů, obhajování vlastního stanoviska, dosahování konsenzu nebo nalézání 
kompromisního řešení 

 vede žáky k osvojení základní oborové terminologie a jejímu správnému užití v komunikaci 
Žák: 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory logicky, snaží se vyjadřovat se výstižně, souvisle 
a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 
s okolním světem 

 naslouchá druhým lidem, snaží se jim porozumět, vhodně na ně reaguje, obhajuje svůj názor a 
vhodně argumentuje 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 

 vede žáky, aby promýšleli své jednání v různých životních situacích 

 prostřednictvím různých forem (videoukázky, skupinová práce aj.) vede žáky k systematickému 
pozorování jednání a chování lidí v různých situacích a směřuje žáky k domýšlení jejich možných 
příčin a následků 

 realizuje aktivity (např. skupinová práce, projektové práce), pomocí nichž účinněji prohlubuje 
mezilidské vztahy, soudržnost kolektivu, vědomí sounáležitosti a příslušnosti ke škole 

 vede žáky k toleranci a solidaritě vůči druhým, ke schopnosti nabídnout pomoc druhému 

 rozborem jevů s negativními zdravotními a společenskými důsledky motivuje žáky k jejich odmítání 
(alkohol, kouření, drogy, násilí mezi žáky, rasismus) 
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Název předmětu Občanská výchova 

 prostřednictvím rozborů a hodnocení prací žáků vede žáky k sebehodnocení ústního, písemného 
projevu a dalších aktivit 

Žák: 

 se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 
pomoc nebo o ni požádá 

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

Kompetence občanské: 
Učitel:  

 zadáváním referátů a případným organizováním naučných vycházek do okolí obce podporuje zájem 
žáků o poznání místního regionu (zajímavých a památných míst, místních tradic) 

 vede žáky k respektu, ochraně a ocenění našich tradic a kulturního i historického dědictví, projevu 
pozitivního postoje k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost, k aktivnímu zapojení se do 
kulturního dění a do sportovních aktivit 

 pravidelným komentováním společenského dění a vhodně zvolenými aktivitami vede žáky ke 
sledování aktuální společenské, ekonomické, sociální a politické situace v ČR i ve světě 

Žák:  

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv 
a povinností ve škole i mimo školu 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj 
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění 
a sportovních aktivit 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky 
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti 

Kompetence pracovní: 
Učitel:  

 motivuje žáky k vhodné prezentaci vlastní práce (např. referátů, prezentací, skupinové práce...) 

 nabízí žákům dle možností zapojení do různých soutěží a dalších akcí, kde by mohli prezentovat 
vlastní schopnosti a dovednosti 
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Název předmětu Občanská výchova 

Žák: 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

Kompetence digitální: 
Učitel: 

 vede žáky k ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aplikací a služeb; dále k jejich využívání 
při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; k samostatnému rozhodování, které 
technologie pro jakou činnost či řešený problém použít 

 vede žáky při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednat eticky 
Žák: 

 ovládá základní digitální zařízení, aplikace a služby; dokáže je efektivně využít k usnadnění práce ve 
svém každodenním životě nebo školní přípravě 

 při používání digitálních zařízení jedná ve všech směrech eticky  

    

Občanská výchova 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

Žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích 

Zásady lidského soužití – morálka, mravnost, svoboda 
a vzájemná závislost pravidla chování 
 
Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, 
mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských 
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti 

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

Žák rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivost 

Zásady lidského soužití – morálka, mravnost, svoboda 
a vzájemná závislost pravidla chování 
 
Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, 
mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských 
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti 

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

Žák rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

Naše obec, region, kraj: 
- důležité instituce, zajímavá a památná místa, 
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Občanská výchova 6. ročník  

významní rodáci, místní tradice; 
- ochrana kulturních památek, přírodních objektů a 
majetku 
 
Naše vlast: 
- pojem vlasti a vlastenectví; 
- zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, 
významné osobnosti; 
- státní symboly, státní svátky, významné dny 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

Žák objasní účel důležitých státních symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

Naše obec, region, kraj: 
- důležité instituce, zajímavá a památná místa, 
významní rodáci, místní tradice; 
- ochrana kulturních památek, přírodních objektů a 
majetku 
 
Naše vlast: 
- pojem vlasti a vlastenectví; 
- zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, 
významné osobnosti; 
- státní symboly, státní svátky, významné dny 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Žák se učí pečovat o dobré mezilidské vztahy, jednat empaticky s podporou, pomocí a respektem k druhému. Dodržuje pravidla slušného chování. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Žák dokáže popsat obec, v které navštěvuje školu - zejména přírodu a kulturu obce a význam její ochrany. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické 
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům 
lidské nesnášenlivost 

--> Dějepis -> 9. ročník -> na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

Žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých --> Výtvarná výchova -> 9. ročník -> Žák ověřuje komunikační účinky 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

životních situacích vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích 

Žák rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické 
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům 
lidské nesnášenlivost 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

Žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých 
životních situacích 

<-- Výtvarná výchova -> 9. ročník -> Žák ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích 

    

Občanská výchova 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

Žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích 

Naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků, 
význam a činnost žákovské samosprávy, společná 
pravidla a normy, vklad vzdělání pro život 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, 
kulturní hodnoty, kulturní tradice a instituce, masová 
kultura, prostředky komunikace 
 
Lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, 
úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech, 
poškození lidských práv, šikana, diskriminace 

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří 
svůj postoj k působení propagandy a reklamy 

Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, 
kulturní hodnoty, kulturní tradice a instituce, masová 
kultura, prostředky komunikace 
 
Lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, 
úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech, 
poškození lidských práv, šikana, diskriminace 

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

Žák rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, 
kulturní hodnoty, kulturní tradice a instituce, masová 
kultura, prostředky komunikace 
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Lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, 
úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech, 
poškození lidských práv, šikana, diskriminace 

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 

Žák přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod 

Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, 
kulturní hodnoty, kulturní tradice a instituce, masová 
kultura, prostředky komunikace 
 
Lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, 
úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech, 
poškození lidských práv, šikana, diskriminace 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

Žák popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

Osobní rozvoj – adaptace na životní změny, 
sebezměna 

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

Žák kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání 

Osobní rozvoj – adaptace na životní změny, 
sebezměna 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

Žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 
včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich ochrany, 
uvede příklady 

Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví, hmotné a 
duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s 
penězi, majetkem a různými formami vlastnictví 

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 

Žák 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 

Hospodaření – typy rozpočtu a jejich odlišnosti 

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 

Žák na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení 

Peníze – formy placení 

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky 

Žák uvede některé globální problémy současnosti, 
vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní 
příčiny a možné důsledky 

Globalizace – projevy, významné globální problémy 
současnosti + obrana státu 

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních Žák objasní souvislosti globálních a lokálních problémů Globalizace – projevy, významné globální problémy 
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problémů současnosti + obrana státu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Žáci se vzájemně poznávají ve třídě, skupině. Respektují své odlišnosti. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Žák svým jednáním usiluje o ochranu přírody a kulturních památek. Dokáže formulovat význam této ochrany. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Žák dokáže formulovat příklady práv obsažených v Listině základních práv a svobod. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání --> Tělesná výchova -> 7. ročník -> Žák chápe význam pohybových her, 
dokáže při hrách navázat mezilidské vztahy a upevňuje je, snaží se o 
fair play jednání při hrách, uvědomuje si, že každá hra je vhodná pro 
určitý věk, počet hráčů, konkrétní složení hráčů, prostředí 

Žák uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj 
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny a možné důsledky 

--> Zeměpis -> 9. ročník -> Žák uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní 
prostředí 

Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k 
působení propagandy a reklamy 

--> Český jazyk a literatura -> 9. ročník -> Žák rozpoznává manipulativní 
komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

Žák kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání <-- Tělesná výchova -> 7. ročník -> Žák chápe význam pohybových her, 
dokáže při hrách navázat mezilidské vztahy a upevňuje je, snaží se o 
fair play jednání při hrách, uvědomuje si, že každá hra je vhodná pro 
určitý věk, počet hráčů, konkrétní složení hráčů, prostředí 

Žák uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj 
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny a možné důsledky 

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> Žák uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní 
prostředí 

Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k 
působení propagandy a reklamy 

<-- Český jazyk a literatura -> 9. ročník -> Žák rozpoznává manipulativní 
komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

Žák rozlišuje nejčastější typy a formy státu a na 
příkladech porovná jejich znaky 

Právní základy státu – znaky státu a formy státu; státní 
občanství ČR, Ústava ČR; složky státní moci, jejich 
orgány a instituce 

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 

Žák rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek 
státní moci i jejich orgánů a institucí, uvede příklady 
institucí a orgánů, kt. se podílejí na správě obcí, krajů a 
státu 

Právní základy státu – znaky státu a formy státu; státní 
občanství ČR, Ústava ČR; složky státní moci, jejich 
orgány a instituce 

Státní správa a samospráva – orgány a instituce státní 
správy a samosprávy, jejich úkoly 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

Žák objasní výhody demokratického způsobu řízení 
státu pro každodenní život občanů 

Principy demokracie – znaky demokratického způsobu 
rozhodování a řízení státu; politický pluralismus; 
význam a formy voleb do zastupitelstev 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

Žák vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

Principy demokracie – znaky demokratického způsobu 
rozhodování a řízení státu; politický pluralismus; 
význam a formy voleb do zastupitelstev 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

Žák dodržuje právní ustanovení, která se jej týkají, a 
uvědomuje si rizika jejich porušování 

Právní řád ČR – význam a funkce právního řádu, 
orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní 
norma, předpis, publikování právních předpisů 
 
Protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního 
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; 
porušování předpisů v silničním provozu, porušování 
práv k duševnímu vlastnictví 

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů 

Žák rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů, soustava soudů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů 

Právní řád ČR – význam a funkce právního řádu, 
orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní 
norma, předpis, publikování právních předpisů 
 
Protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního 
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; 
porušování předpisů v silničním provozu, porušování 
práv k duševnímu vlastnictví 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší Žák rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek, Právní řád ČR – význam a funkce právního řádu, 
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přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady trestný čin, uvede jejich příklad orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní 
norma, předpis, publikování právních předpisů 
 
Protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního 
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; 
porušování předpisů v silničním provozu, porušování 
práv k duševnímu vlastnictví 

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 

Žák diskutuje o příčinách a důsledcích korupce Právní řád ČR – význam a funkce právního řádu, 
orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní 
norma, předpis, publikování právních předpisů 
 
Protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního 
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; 
porušování předpisů v silničním provozu, porušování 
práv k duševnímu vlastnictví 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

Žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 
včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich ochrany, 
uvede příklady 

Právní řád ČR – význam a funkce právního řádu, 
orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní 
norma, předpis, publikování právních předpisů 
 
Protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního 
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; 
porušování předpisů v silničním provozu, porušování 
práv k duševnímu vlastnictví 

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 

Žák přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam lidských práv a svobod 

Právo v každodenním životě - důležité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající; základní práva spotřebitele; 
styk s úřady 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

Žák objasní význam právní úpravy důležitých vztahů: 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

Právo v každodenním životě - důležité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající; základní práva spotřebitele; 
styk s úřady 

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

Žák uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy - osobní přeprava, koupě, 
oprava či pronájem věci 

Právo v každodenním životě - důležité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající; základní práva spotřebitele; 
styk s úřady 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, 
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respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen; 
lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve 
společnosti 

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 

Žák objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi a kvalitu života 

Podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v 
prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti, 
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené 
předpoklady, osobní potenciál 
 
Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a 
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém 
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v 
posuzování druhých lidí 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

Žák posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek 

Podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v 
prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti, 
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené 
předpoklady, osobní potenciál 
 
Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a 
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém 
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v 
posuzování druhých lidí 

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

Žák kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání 

Podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v 
prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti, 
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené 
předpoklady, osobní potenciál 
 
Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a 
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém 
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v 
posuzování druhých lidí 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

Žák popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

Podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v 
prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti, 
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené 
předpoklady, osobní potenciál 
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Občanská výchova 8. ročník  

 
Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a 
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém 
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v 
posuzování druhých lidí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

Žák dokáže formulovat význam demokratických voleb. Dokáže uvést, jaká základní pravidla se vážou k volbám do jednotlivých zastupitelských orgánů (parlamentních, 
krajských a komunálních).  Dokáže popsat orgány obce jako základní jednotky samosprávy státu.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Žák poznává sám sebe, svůj temperament a další vlastnosti své osobnosti. Snaží se zformulovat, co o sobě ví a jak se promítá jeho osobnost do jeho chování. 

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

Žák objasní principy demokratického státu. Dokáže popsat význam ústavy jako základního zákona země. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro 
každodenní život občanů 

--> Dějepis -> 9. ročník -> Rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

Žák posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i 
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek 

--> Pracovní činnosti -> 8. ročník -> Žák posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní příprav 

Žák objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro 
každodenní život občanů 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> Rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

Žák posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i 
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek 

<-- Pracovní činnosti -> 8. ročník -> Žák posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní příprav 

    

Občanská výchova 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Občanská výchova 9. ročník  

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám 

Člověk a náboženství – náboženství, náboženská 
tolerance, světová západní monoteistická náboženství, 
východní náboženství 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

Žák posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek 

Osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní 
perspektiva, význam motivace, aktivity, vůle a osobní 
kázeň při seberozvoji 

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 

Žák 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 

Hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet 
státu; význam daní 

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu 

Žák rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a 
do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede 
příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu 

Hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet 
státu; význam daní 

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je využít 

Žák vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 
nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, 
uvede nejčas. druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

Banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků 

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

Žák uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s 
volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 

Banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků 

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 

Žák na příkladu chování kupujícího a prodávajícího 
vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jakou součet nákladů, zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz 

Principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh; 
tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu; 

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 

Žák popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich uplatňování 

Evropská integrace – podstata, význam, výhody; EU a 
ČR 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Občanská výchova 9. ročník  

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

Žák dokáže uvést základní symboly EU. Uvede k čemu se váže Den Evropy. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Žák dokáže popsat základní milníky evropská integrace. Uvede nejdůležitější instituce Evropské unie a stručně popíše jejich fungování. Objasní výhody členství v EU a 
základní práva občana Evropské unie.  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Žák se snaží udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní a náboženskou příslušnost. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, 
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich 
uplatňování 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> Žák uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států 

Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení, 
zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

--> Dějepis -> 9. ročník -> Prokáže základní orientaci v problémech 
současného svět 

Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení, 
zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

--> Zeměpis -> 9. ročník -> Žák posoudí na přiměřené úrovni 
prostorovou organizaci světové populace 

Žák popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, 
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich 
uplatňování 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> Žák uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států 

Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení, 
zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> Prokáže základní orientaci v problémech 
současného svět 

Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení, 
zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> Žák posoudí na přiměřené úrovni 
prostorovou organizaci světové populace 
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5.12 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Obsahem vzdělávacího oboru fyzika je zkoumání převážně přírodních jevů v závislosti se změnami 
probíhajícími v prostoru a čase – jako je pohyb těles, elektromagnetické a světelné jevy, účinky síly a 
silových polí, rozpoznávání různých druhů energií a možnosti jejich využití, utváření uceleného pohledu na 
vesmír a jeho vývoj. Vzdělávací obsah směřuje k tomu, aby si žáci uvědomili souvislosti mezi jevy 
probíhajícími v přírodě i možnost pozitivního ovlivňování, které by vedlo k optimálnímu soužití člověka 
s přírodou. 
  

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

Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně ve 
všech ročnících, z toho jsou 2 hodiny disponibilní. Výuka může probíhat v kmenové třídě, učebně fyziky 
nebo v PC pracovně, kde jsou dostupné další výukové prostředky a možnosti. 
Při studiu tohoto předmětu se předpokládá, že žák zvládl očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a 
jeho svět. Obzvláště je důležité, aby měl získané návyky pro práci s jednoduchými pomůckami a dokázal 
vyhodnocovat zjištěné poznatky.  
Tento předmět kooperuje s oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a svět práce a též s dalšími 
oblastmi vzdělávání. 

Integrace předmětů  Fyzika 

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

Kompetence k učení: 
Cílem je při výuce rozvíjet základní „životní zručnosti“ směřující k uvedeným kompetencím.  
Učitel:  

 vede žáky k plánované činnosti, k realizaci svých záměrů 
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Název předmětu Fyzika 

 vede žáky k soustředěnému pozorování jevů a zpracování výsledků 

 podporuje žáky v zájmu o hlubší poznání 
Žák: 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě  

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy  

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti  

Kompetence k řešení problémů: 
Cílem je předkládat žákům modelové situace z praxe 
Učitel:   

 vede žáky k vyrovnání se s neúspěchem 

 vede žáky k hledání další cesty při řešení problémů 

 vede žáky ke schopnosti měnit plány, pokud se ukážou jako nesprávné   

 vede žáky ke schopnosti podílet se na společné práci směřující k určitému cíli, ručit za své výsledky, 
na kterých pak závisí výsledek celé skupiny       

Žák:  

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy  

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

Kompetence komunikativní: 
Učitel:  

 vede žáky k diskusi k přednesenému problému 

 vede žáky ke komunikaci se spolužáky v rámci pracovních skupin 
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Název předmětu Fyzika 

Žák: 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu  

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 

 uplatňuje individuální přístup k nadaným žákům a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

 posiluje sebedůvěru žáků oceněním jejich práce, např. při pokusech 

 vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky 
Žák: 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  

Kompetence občanské: 
Učitel: 

 respektuje věkové a sociální zvláštnosti žáka 

 oceňuje jeho individuální příspěvky k výuce 
Žák: 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 
psychickému násilí  

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu  

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová 
se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
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Název předmětu Fyzika 

 vede žáky k bezpečnému a účelnému využívání všech materiálů, přístrojů a vybavení 

 vede žáky k využívání získaných znalostí v běžném životě 
Žák: 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 
rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření  

Kompetence digitální: 
Učitel 

 vede žáky k ovládání běžně používaných digitálních zařízení a aplikací včetně služeb, které využívají 
při učení i při zapojení do života školy a do společnosti 

  ponechává prostor pro samostatné rozhodování žáků, které technologie pro danou činnost či 
řešený problém použít 

  upozorňuje žáky na situace, které ohrožují bezpečnost zařízení i dat a na situace s negativním 
dopadem na jejich tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních  

  nabádá žáky k etickému chování v komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí 
Žák: 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený 
problém použít  

 získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu  

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

 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými 
technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání  

 předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho 
tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí jedná eticky  
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Fyzika 6. ročník  

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 

Žák uvede konkrétní příklady jevů 
dokazujících, že se částice látek 
neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí 

Látka a těleso 
 
Částicové složení látek, skupenství látek a souvislost 
skupenství látek s jejich částicovou stavbou 
Skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich 
částicovou stavbou; difuze 
 
elektrické a magnetické pole – elektrická síla, 
elektrický náboj; magnetická síla; gravitační síla 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

Žák změří vhodně zvolenými měřidly 
některé důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa 
 
Žák využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 
 
Žák předpoví, jak se změní délka či objem 
tělesa při dané změně jeho teploty 

Učíme se měřit fyzikální veličiny 
(délka, objem, hmotnost, teplota a její změna, čas) 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým  

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci  

 přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich  

 vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění 

 vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě)  

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

 vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory  

 rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných 
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Fyzika 6. ročník  

evropských perspektiv 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální 
veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s porozuměním 
vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických 
problémů Žák předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty 

--> Matematika -> 6. ročník -> Žák zaokrouhluje a provádí odhady s 
danou přesností, provádí početní operace v oboru kladných 
racionálních čísel 

Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální 
veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s porozuměním 
vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických 
problémů Žák předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty 

--> Chemie -> 8. ročník -> Žák aplikuje poznatky o faktorech ovlivňující 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu. 

Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální 
veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s porozuměním 
vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických 
problémů Žák předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty 

--> Informatika -> 4. ročník -> Žák: uvede různé příklady využití 
digitálních technologií v zaměstnání rodičů najde a spustí aplikaci, 
kterou potřebuje k práci propojí digitální zařízení a uvede 
bezpečnostní rizika, která s takovým propojením souvisejí pamatuje 
si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu a odhlásí se z něj při 
práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na vzdálených 
počítačích a spouští online aplikace rozpozná zvláštní chování 
počítače a případně přivolá pomoc dospělého 

Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální 
veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s porozuměním 
vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických 
problémů Žák předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty 

<-- Matematika -> 6. ročník -> Žák zaokrouhluje a provádí odhady s 
danou přesností, provádí početní operace v oboru kladných 
racionálních čísel 

Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální 
veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s porozuměním 
vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických 

<-- Chemie -> 8. ročník -> Žák aplikuje poznatky o faktorech ovlivňující 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu. 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

problémů Žák předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty 

Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální 
veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s porozuměním 
vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických 
problémů Žák předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty 

<-- Informatika -> 4. ročník -> Žák: uvede různé příklady využití 
digitálních technologií v zaměstnání rodičů najde a spustí aplikaci, 
kterou potřebuje k práci propojí digitální zařízení a uvede 
bezpečnostní rizika, která s takovým propojením souvisejí pamatuje 
si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu a odhlásí se z něj při 
práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na vzdálených 
počítačích a spouští online aplikace rozpozná zvláštní chování 
počítače a případně přivolá pomoc dospělého 

    

Fyzika 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

Žák rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k 
jinému tělesu. 
 
Žák využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh 
vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného 
pohybu těles. 

pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; 
pohyb přímočarý a křivočarý 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

Žák určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici. 

gravitační pole a gravitační síla – přímá úměrnost mezi 
gravitační silou a hmotností tělesa 
 
tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a 
obsahem plochy, na niž síla působí 
 
třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti třecí 
síly v praxi 
 
výslednice dvou sil stejných a opačných směrů 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů 

Žák využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů. 

Pascalův zákon – hydraulická zařízení 
 
Hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi 
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Fyzika 7. ročník  

hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny; 
souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v 
atmosféře. 
Archimédův zákon – vztlaková síla; potápění, vznášení 
se a plování těles v klidných tekutinách. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci  

 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 

 rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu  

 přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci   

 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám 

 rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturní kontakty k obohacení sebe i druhých  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na 
těleso, jejich velikosti, směry a výslednici. 

--> Pracovní činnosti -> 7. ročník -> Žák užívá technickou dokumentaci, 
připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

Žák rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému 
tělesu. Žák využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah 
mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles. 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> Žák ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

Žák určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na 
těleso, jejich velikosti, směry a výslednici. 

<-- Pracovní činnosti -> 7. ročník -> Žák užívá technickou dokumentaci, 
připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

Žák rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému <-- Zeměpis -> 6. ročník -> Žák ovládá základy praktické topografie a 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

tělesu. Žák využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah 
mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles. 

orientace v terénu 

    

Fyzika 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

Žák využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem. 

formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní 
energie, výkon 
 
přeměny skupenství – tání a tuhnutí, vypařování a 
kapalnění; hlavní faktory ovlivňující vypařování a 
teplotu varu kapaliny 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

Žák rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku. 
Žák posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného 
hluku na životní prostředí. 

vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka 
vzniku šíření zvuku, rychlost šíření zvuku v různých 
prostředích; odraz zvuku na překážce, ozvěna; 
pohlcování zvuku F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na životní prostředí 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

Žák sestaví správně podle schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma reálného obvodu. 
Žák rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí. 

elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač 
 
elektrické pole – elektrická síla, elektrický náboj; 
tepelné účinky elektrického proudu; elektrický odpor 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni  

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti  

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci  

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

 přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost 

 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti  

 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
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Fyzika 8. ročník  

 rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení 

 umožňuje získat představu o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu) 

 učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a 
časem. 

--> Matematika -> 8. ročník -> Žák matematizuje jednoduché reálné 
situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců 
a vytýkáním 

Žák využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a 
časem. 

<-- Matematika -> 8. ročník -> Žák matematizuje jednoduché reálné 
situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců 
a vytýkáním 

    

Fyzika 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

Žák rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy 
jejich vlastností. 
Žák využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní. 

Elektrické a magnetické pole - stejnosměrný 
elektromotor; transformátor; bezpečné chování při 
práci s elektrickými přístroji a zařízeními F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 

magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

Žák využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla 
při řešení problémů a úloh. 
Žák 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. 

vlastnosti světla – zdroje světla; rychlost světla ve 
vakuu a v různých prostředích; stín, zatmění Slunce a 
Měsíce; zobrazení odrazem na rovinném, dutém a 
vypuklém zrcadle (kvalitativně); zobrazení lomem 
tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativně); rozklad 
bílého světla hranolem 

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 
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Fyzika 9. ročník  

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

Žák zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí. 

Formy energie 
Výroba a přenos elektrické energie, jaderná energie, 
štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna, 
ochrana lidí před radioaktivním zářením 
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

Žák objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců 
planet kolem planet. 

Sluneční soustava – její hlavní složky; měsíční fáze 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu  

 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti  

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni  

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

 vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti  

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí  

 ukazuje modelové příklady žádoucího i nežádoucího jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu  

 přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci  

 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu  

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a 
úloh. Žák 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. 

--> Matematika -> 6. ročník -> Žák načrtne a sestrojí obraz rovinného 
útvaru v osové souměrnosti, určí osově souměrný útvar 

Žák objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách 
pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet. 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> Žák prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů 

Žák využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a 
úloh. Žák 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. 

<-- Matematika -> 6. ročník -> Žák načrtne a sestrojí obraz rovinného 
útvaru v osové souměrnosti, určí osově souměrný útvar 

Žák objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách 
pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet. 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> Žák prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů 

     

5.13 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda vymezeného v RVP ZV. Tento 
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Název předmětu Chemie 

předmět rozvíjí znalosti získané z jiných přírodovědných předmětů vyučovaných na 2. stupni ZŠ (Fyzika, 
Přírodopis, Zeměpis), využívá taktéž matematických dovedností žáků. Navazuje částečně i na osvojené 
poznatky z 1. stupně v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  

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

       Předmět je vyučován v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 2 hodin týdně. Výuka probíhá v odborné učebně 
chemie a fyziky, která je vybavena interaktivní tabulí a pomůckami k provádění demonstračních nebo 
žákovských pokusů.  
       Výuka chemie umožňuje žákovi poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní 
rovnováhy, vede žáka k uvědomování si užitečnosti pochopení chemických pojmů a poznatků pro 
vysvětlení přírodních jevů a jejich aplikaci v praktickém životě, rozvíjí dovednost objektivně a spolehlivě 
pozorovat, vyvozovat z nich závěry a ty pak podle svých možností vhodně interpretovat ústně nebo 
písemně. Tyto dovednosti žáci získávají především na příkladech různých chemických látek, směsí a jejich 
reakcí, s využitím jednoduchých chemických pokusů, řešením problémů a zdůvodňováním správného 
jednání v praktických situacích.  
Žáci si osvojí pravidla bezpečné práce s chemikálie, ale i poskytnutí první pomoci při úrazech s vybranými 
nebezpečnými látkami. Prostřednictvím naplňování výstupů předmětu žáci dále získávají dovednosti 
ke správnému vyhledávání informací, jak v tištěné, tak i digitální podobě. Informace zpracovávají do 
výstupů různého typu, jako jsou například prezentace, referáty nebo videa, čímž rozvíjejí své digitální 
kompetence. 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:   

 frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními, 

 nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů,  

 práce ve skupinách,  

 praktická cvičení - demonstrační a žákovské pokusy. 
Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy a pomůckami. 
Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou.  
V jednotlivých ročnících budou rozvíjeny tyto oblasti: 

 Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

 Směsi  

 Částicové složení látek a chemické prvky   

 Chemické reakce  
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Název předmětu Chemie 

 Anorganické sloučeniny  

 Organické sloučeniny   

 Chemie a společnost   

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: 
Žák: 

 systematicky pozoruje a zjišťuje vlastností látek, hledá souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlením,  

 správně používá chemické termíny, symboly a značky, 

 samostatně či ve skupinách formuluje závěry na základě pozorování a pokusu,  

 vyhledává, objektivně posuzuje, využívá a zpracovává informace.  

Kompetence komunikativní: 
Žák:   

 se učí přesnému a logickému vyjadřování či argumentaci,  

 prezentuje svoji práci, zvládá kritiku a sebekritiku,  

 komunikuje mezi žáky a vyučujícím.  

Kompetence k řešení problémů: 
Žák: 

 řeší problémové situace související s učivem, 

 nachází souvislosti mezi chemickými ději a jevy z praxe, k vysvětlení hledá jejich chemické 
podstaty, k zobecnění a aplikaci poznatky v praxi,  

 se učí, jak některým problémům předcházet.  

Kompetence sociální a personální: 
Žák:   

 nabízí pomoc spolužákům, 

 hledá společné optimálního řešení problémů,  

 dodržuje stanovená pravidla chování, 

 odmítá vše, co narušuje dobré vztahy ve třídě mezi žáky (mezi žáky a učitelem).  

Kompetence občanské: 
Žák:  
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Název předmětu Chemie 

 respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, laboratorní řád a dodržuje stanovená pravidla,  

 dodržování pravidla slušného chování, netoleruje agresivní, hrubé jednání a nezdvořilé jednání, 

 respektuje názor ostatních,  

 je odpovědný a aktivní v ochraně svého zdraví a za zachování životního prostředí, 

 zná možnosti rozvoje i zneužití chemie 

 chápe některé základní ekologické souvislosti a environmentální problémy.  

Kompetence pracovní: 
Žák:  

 bezpečně a účinně používá materiály, nástroje a vybavení,  

 pracuje dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

 dbá na čistotu a úklid svého pracovního místa.  

Kompetence digitální: 
Žák:  

 tvoří digitální obsah v různých formátech (prezentace, textové editory a další), 

 pracuje s informacemi (vyhledává, kriticky posuzuje), sdílí, efektivně komunikuje a vzájemné 
spolupracuje v digitálním prostředí,  

 eticky jedná v digitálním prostředí.  

    

Chemie 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek Žák 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 

Žák uvede zásady bezpečné práce s vybranými 
dostupnými a běžně používanými látkami. 

Zásady bezpečné práce (ve škole i v běžném životě), 
první pomoc 

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 

Žák na základě výstražných symbolů a varování na 
etiketě posoudí nebezpečnost látky. 

Nebezpečné látky a přípravky (H-věty, P-věty, 
piktogramy a jejich význam) 
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Chemie 8. ročník  

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky Žák rozlišuje směsi a chemické látky. Různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

Žák vypočítá složení roztoku s využitím procentuálního 
vyjádření nebo pomocí hmotnostního zlomku. 

Hmotnostní zlomek 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

Žák správně používá termíny: složka roztoku, 
rozpouštěná látka a rozpouštědlo. 

Hmotnostní zlomek 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

Žák připraví roztok daného složení. Hmotnostní zlomek 

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

Žák navrhne postupy a prakticky provede oddělování 
složek směsí o známém složení (filtrace), uvede příklady 
oddělování složek v praxi. 

Oddělování složek směsí 

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití 

Žák rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich 
výskytu a použití, uvede příklady znečišťování vody a 
vzduchu. 

Voda 

Vzduch (složení, čistota, ozonová vrstva) 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech 

Žák používá pojmy atom, molekula ve správných 
souvislostech. 

Částicové složení látek (atomy, molekuly, jádro, 
protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny v 
chemických reakcích, elektrony) 

Chemické prvky (názvy, značky) 

Chemické sloučeniny (chemická vazba) 

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

Žák se orientuje v periodické soustavě chemických 
prvků, rozpozná vybrané kovy, nekovy, polokovy, zná 
jejich vlastnosti a uvede použití jejich významných 
zástupců. 

Periodická soustava prvků (perioda, skupina, 
protonové číslo) 

Nekovy, polokovy, kovy 

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání 

Žák rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a produkty 
chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých 
chemických reakcí a zhodnotí jejich využívání. 

Chemické reakce (zákon zachování hmotnosti, 
chemické rovnice, molární hmotnost) 

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu 

Žák aplikuje poznatky o faktorech ovlivňující průběh 
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu. 

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 

Žák užívá názvy a vzorce halogenidů, oxidů, sulfidů, 
hydroxidů, kyselin. 

Halogenidy, oxidy, sulfidy, kyseliny (názvosloví, 
vlastnosti, využití) 
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Chemie 8. ročník  

životní prostředí 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

Žák uvede vlastnosti a použití prakticky významných 
halogenidů, oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin s ohledem 
na životní prostředí. 

Halogenidy, oxidy, sulfidy, kyseliny (názvosloví, 
vlastnosti, využití) 

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi 

Žák zná stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním 
indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování 
neutralizace v praxi. 

Kyseliny a hydroxidy (kyselost a zásaditost roztoků, 
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných kyselin a 
hydroxidů) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Žák si uvědomuje vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochranu její čistoty a navrhuje řešení, jak toho dosáhnout.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák vypočítá složení roztoku s využitím procentuálního vyjádření 
nebo pomocí hmotnostního zlomku. 

--> Matematika -> 7. ročník -> Žák řeší aplikační úlohy na procenta (i 
pro případ, že procentová část je větší než celek) 

Žák uvede vlastnosti a použití prakticky významných halogenidů, 
oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin s ohledem na životní prostředí. 

--> Přírodopis -> 9. ročník -> Žák uvede příklady kladných i záporných 
vlivů člověka na životní prostředí 

Žák aplikuje poznatky o faktorech ovlivňující průběh chemických 
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu. 

--> Fyzika -> 6. ročník -> Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s 
porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při 
řešení praktických problémů Žák předpoví, jak se změní délka či 
objem tělesa při dané změně jeho teploty 

Žák se orientuje v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná 
vybrané kovy, nekovy, polokovy, zná jejich vlastnosti a uvede 
použití jejich významných zástupců. 

--> Dějepis -> 6. ročník -> objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

Žák uvede vlastnosti a použití prakticky významných halogenidů, 
oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin s ohledem na životní prostředí. 

--> Přírodopis -> 9. ročník -> Žák rozpozná podle charakteristických 
vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

Žák uvede vlastnosti a použití prakticky významných halogenidů, <-- Přírodopis -> 9. ročník -> Žák uvede příklady kladných i záporných 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin s ohledem na životní prostředí. vlivů člověka na životní prostředí 

Žák vypočítá složení roztoku s využitím procentuálního vyjádření 
nebo pomocí hmotnostního zlomku. 

<-- Matematika -> 7. ročník -> Žák řeší aplikační úlohy na procenta (i 
pro případ, že procentová část je větší než celek) 

Žák aplikuje poznatky o faktorech ovlivňující průběh chemických 
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu. 

<-- Fyzika -> 6. ročník -> Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Žák využívá s 
porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při 
řešení praktických problémů Žák předpoví, jak se změní délka či 
objem tělesa při dané změně jeho teploty 

Žák se orientuje v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná 
vybrané kovy, nekovy, polokovy, zná jejich vlastnosti a uvede 
použití jejich významných zástupců. 

<-- Dějepis -> 6. ročník -> objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

Žák uvede vlastnosti a použití prakticky významných halogenidů, 
oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin s ohledem na životní prostředí. 

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> Žák rozpozná podle charakteristických 
vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

    

Chemie 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

Žák porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí kyselin a 
posoudí vliv zástupců těchto látek na životní prostředí. 

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté 
(vlastnosti, použití, oxidační číslo, názvosloví, 
vlastnosti a použití vybraných významných halogenidů 

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání 

Žák rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a produkty 
chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých 
chemických reakcí a zhodnotí jejich využívání. 

Redoxní reakce, Chemie a elektřina 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití. 

Uhlovodíky 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy 

Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv 
jako zdrojů energie a uvede příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy. 

Paliva (ropa, uhlí, zemní plyn,, průmyslově vyráběná 
paliva) 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich Deriváty uhlovodíků 
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Chemie 9. ročník  

jejich zdroje, vlastnosti a použití zdroje, vlastnosti a použití. 

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

Žák uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitaminů. 

Přírodní látky (zdroje, vlastnosti a příklady funkcí 
bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů) 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

Žák zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z 
hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi. 

Chemický průmysl v ČR 

Průmyslová hnojiva 

Tepelně zpracované materiály (cement, vápno, sádra, 
keramika) 

Plasty a syntetická vlákna 

Detergenty, pesticidy, insekticidy 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe 

Žák aplikuje znalosti o principech hašení požárů na 
řešení modelových situací 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 

Žák se orientuje v přípravě a využívání různých látek v 
práci a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví 
člověka. 

Hořlaviny 

Léčiva a návykové látky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Žák chápe vztah mezi člověkem a životním prostředím, důležitost přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a jedná s ohledem k životnímu prostředí.  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Žák si uvědomuje význam vztahu člověka k životnímu prostředí ( životní styl, zdraví, odpadové hospodářství, ochrana krajiny). 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Žák komunikuje a spolupracuje v týmu, stanovuje si cíle a časový harmonogram.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů. --> Výchova ke zdraví -> 6. ročník -> Žák dává do souvislostí složení 
stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

Žák zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska 
trvale udržitelného rozvoje na Zemi. 

--> Přírodopis -> 9. ročník -> Žák uvede příklady kladných i záporných 
vlivů člověka na životní prostředí 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska 
trvale udržitelného rozvoje na Zemi. 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> Žák hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

Žák uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů. <-- Výchova ke zdraví -> 6. ročník -> Žák dává do souvislostí složení 
stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

Žák zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska 
trvale udržitelného rozvoje na Zemi. 

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> Žák uvede příklady kladných i záporných 
vlivů člověka na životní prostředí 

Žák zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska 
trvale udržitelného rozvoje na Zemi. 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> Žák hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

     

5.14 Přírodopis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodopis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 
Umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, uvědomovat si užitečnost 
přírodovědných poznatků a aplikovat je v praktickém životě. Žáci se učí zkoumat příčiny přírodních procesů, 
souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky, hledat na ně odpovědi a vytvářet si vlastní názor. 
Postupně žáci získávají představu o postupném vývoji a zdokonalování života. Poznávají složitost a 
mnohotvárnost přírody, získávají vědomosti o stavbě těl živých organismů a člověka. Učí se také systém 
života, jehož jsou součástí. Uvědomí si nutnost všímat si okolí, respektovat přírodu a nutnost odpovědnosti 
člověka za stav životního prostředí a svého zdraví. Uvědomují si pozitivní vliv přírody na citový život 
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Název předmětu Přírodopis 

člověka. 

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

Obsah výuky: 

 V 6. ročníku je členěn klasicky na obecnou biologii, biologii hub, biologii jednoduchých rostlin a 
bezobratlých živočichů.  

 V 7. ročníku biologie obratlovců (kromě savců) a rostlin.  

 V 8. ročníku se vyučuje biologie savců a člověka.  

 V 9. ročníku genetika, ekologie a neživá příroda.  
Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje v odborné učebně přírodopisu i v kmenových třídách. Hodinová 
dotace je 2 hodiny týdně v každém ročníku. K běžným formám 
výuky (frontální výuka, skupinová práce) patří také přírodovědné vycházky, exkurze a praktická cvičení ve 
škole (laboratorní práce). 
 

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: 
Žák 

 používá názorných pomůcek, obrazů, multiplikátů, vzorků, nákresů, audio, video a pracovních textů 

 vyhledává, třídí a propojuje informace 

 správně používá odbornou terminologii 
Učitel 

 vysvětluje smysl a cíl učení, snaží se budovat v žácích pozitivní vztah k učení 

 vede k používání odborné terminologie 

Kompetence k řešení problémů: 
Žák 

 samostatně řeší navozený problém 

 srovnává vzorky, multiplikáty, vytýčí odlišnosti 

 vyvozuje závěry, vyhodnocuje získaná fakta 
Učitel 

 nabízí vhodné problematické úkoly a otázky, vede žáky k samostatnému řešení 

 vede žáky k práci s chybou, jako přirozenou součástí procesu učení 
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Název předmětu Přírodopis 

Kompetence komunikativní: 
Žák 

 diskutuje o vlastním pohledu, názoru, zkušenosti 

 vykonává práci ve skupinách založenou na komunikaci mezi žáky, respektuje názory druhých 

 formuluje svoje myšlenky v písemné i mluvené formě 

 prezentuje vlastní práci, hodnotí výsledky své práce, reaguje na hodnocení ostatních, argumentuje 
a dokáže přijmout kritiku 

Učitel 

 vede žáky k formulování svých myšlenek 

 umožňuje prezentaci práce žáků a její sebehodnocení 

 vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých 

Kompetence sociální a personální: 
Žák 

 stanovuje pravidla spolupráce v týmu při řešení problémů 

 dokáže udržet přátelskou atmosféru při spolupráci 

 získává pocit sebedůvěry a zodpovědnosti za své jednání a vystupování na veřejnosti 
Učitel 

 dokáže udržet přátelskou atmosféru při spolupráci 

 vede žáky k využívání skupinového vyučování, k ochotě pomoci a o pomoc požádat, k dodržování 
dohodnuté kvality, postupů, termínů 

Kompetence pracovní: 
Žák 

 dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s mikroskopickými preparáty a s živými 
přírodninami 

 rozvíjí smysl pro povinnost – kontrola přípravy a plnění úkolů 

 samostatné pracuje s dostupnými přístroji a materiály 
Učitel 

 vede žáky k dodržování pravidel bezpečného chování 

 vede žáky k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 
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Název předmětu Přírodopis 

Kompetence digitální: 
Žák 

 používá digitální zařízení, přírodovědné aplikace a služby k získávání a zpracování informací a 
prezentování vlastních výsledků 

 využívá digitální technologie při učení a při aplikaci poznatků v praktickém životě 

 vyhledává, kriticky posuzuje a bezpečně sdílí informace 
Učitel 

 vede žáky k bezpečnému využívání digitálních technologií, bezpečnému pohybu v online prostoru a 
ke kritickému hodnocení získávaných informací 

Kompetence občanské: 
Žák 

 dodržuje pravidla slušného chování 

 respektuje názory druhých 

 chápe práva a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i 
zdraví svých blízkých 

Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou 
vlastního zdraví i zdraví svých blízkých 

    

Přírodopis 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

Žák rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje 
se v daném přehledu vývoje organismů 

vznik a vývoj života 
projevy života 
rozmanitost života 
význam života 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

Žák vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

projevy života (rozmnožování, dědičnost a 
proměnlivost) 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

Žák uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

vztahy mezi organismy 
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Přírodopis 6. ročník  

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

Žák vysvětlí podstatu jednotlivých potravních řetězců v 
různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

potravní řetězec 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody Žák aplikuje praktické metody poznávání přírody základy mikroskopování 

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

Žák uvede na příkladech z běžného života význam virů a 
bakterií v přírodě i pro člověka 

viry a bakterie 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

Žák rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s 
plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 

houby 
lišejníky 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům 

Žák odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům 

rostlinná buňka 
stavba nižších rostlin 
význam nižších rostlin 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

Žák rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

systém nižších rostlin 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

Žák porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

živočišná buňka 
stavba těla nižších živočichů a prvoků 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

Žák rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

vývoj nižších živočichů 
systém nižších živočichů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

Žák rozvíjí základní vědomosti pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem národů. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Žák si uvědomuje hodnotu spolupráce. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Žák poznává základní podmínky života a důsledky jejich narušení. 
Je veden k odpovědnosti ve vztahu k ochraně organismů. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Žák cvičí pozornost, soustředění a zapamatování. 
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Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich 
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

--> Výtvarná výchova -> 8. ročník -> Žák zdokonaluje se ve 
zaznamenávání skutečnosti v prostorovém vidění, akčních tvarech 
malby a kresby 

Žák rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich 
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

<-- Výtvarná výchova -> 8. ročník -> Žák zdokonaluje se ve 
zaznamenávání skutečnosti v prostorovém vidění, akčních tvarech 
malby a kresby 

    

Přírodopis 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

Žák porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

stavba těla strunatců 
stavba a funkce částí těla strunatců 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

Žák rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

systém strunatců 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

Žák zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

význam a ochrana živočichů 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům 

Žák odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům 

stavba těla vyšších rostlin 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

Žák rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

systém vyšších rostlin 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

Žák vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při pěstování rostlin 

fyziologie rostlin 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody Žák aplikuje praktické metody poznávání přírody praktické pozorování rostlin 
praktické pozorování živočichů 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní Žák odvodí na základě pozorování základní projevy rozšíření a přizpůsobení živočichů 
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Přírodopis 7. ročník  

projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Žák rozvíjí schopnosti poznávání a srovnávání různých forem života. 
Žák formuje studijní dovednosti. 

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

Žák si vytváří pozitivní postoj ke světu, jako místu svého žití. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich 
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

--> Pracovní činnosti -> 7. ročník -> Žák volí vhodné pracovní postupy 
při pěstování vybraných rostlin 

Žák rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich 
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

<-- Pracovní činnosti -> 7. ročník -> Žák volí vhodné pracovní postupy 
při pěstování vybraných rostlin 

    

Přírodopis 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

Žák porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

stavba těla savců 
stavba a funkce částí těla savců 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

Žák rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

systém savců 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

Žák orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

fylogeneze člověka 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

Žák určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

anatomie a fyziologie člověka 
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Přírodopis 8. ročník  

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

Žák objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do 
stáří 

ontogeneze člověka 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

Žák rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí 
a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

onemocnění, prevence, léčba 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody Žák aplikuje praktické metody poznávání přírody praktické pozorování živočichů 
praktické poznávání lidského těla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Žák porozumí původu a vývoji člověka jako živočišného druhu. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Žák prohlubuje vědomosti o sobě samém, o fungování lidského těla. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Žák prohlubuje dovednosti a vědomosti o zdraví a duševní hygieně.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

--> Tělesná výchova -> 8. ročník -> Žák se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

Žák objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří --> Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> Žák respektuje změny v období 
dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému 
pohlaví 

Žák rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje 
zásady jejich prevence a léčby 

--> Výchova ke zdraví -> 6. ročník -> Žák uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

Žák určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

--> Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> Žák respektuje význam sexuality v 
souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

<-- Tělesná výchova -> 8. ročník -> Žák se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

Žák objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří <-- Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> Žák respektuje změny v období 
dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému 
pohlaví 

Žák rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje 
zásady jejich prevence a léčby 

<-- Výchova ke zdraví -> 6. ročník -> Žák uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

Žák určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

<-- Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> Žák respektuje význam sexuality v 
souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování 

    

Přírodopis 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

Žák určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

anatomie a fyziologie člověka 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

Žák rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí 
a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

onemocnění, prevence, léčba 

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě Žák uvede příklady dědičnosti v praktickém životě základy genetiky 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

Žák odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

základy etologie 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

Žák rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

nerosty 
horniny 

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 

Žák rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 
dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

geologické procesy 
horninový cyklus 
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Přírodopis 9. ročník  

i oběhu vody vodní cyklus 

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 

Žák 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 

podnebí a počasí ve vztahu k životu 
mimořádné události způsobené přírodními vlivy 

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému 

Žák na příkladu objasní základní princip existence živých 
a neživých složek ekosystému 

základy ekologie 
organismy a prostředí 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

Žák uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka 
na životní prostředí 

vliv člověka na životní prostředí 
ochrana životního prostředí 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody Žák aplikuje praktické metody poznávání přírody praktické poznávání neživé přírody 
praktické pozorování chování živočichů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Žák si uvědomuje důsledky lidské činnosti. 
Žák ohleduplně přistupuje k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 
prostředí 

--> Chemie -> 8. ročník -> Žák uvede vlastnosti a použití prakticky 
významných halogenidů, oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin s 
ohledem na životní prostředí. 

Žák uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 
prostředí 

--> Chemie -> 9. ročník -> Žák zhodnotí využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi. 

Žák rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně 
geologického oběhu hornin i oběhu vody 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> Žák porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost 

Žák 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 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> Žák porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

dopady i ochranu před nimi 

Žák rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a 
horniny s použitím určovacích pomůcek 

--> Chemie -> 8. ročník -> Žák uvede vlastnosti a použití prakticky 
významných halogenidů, oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin s 
ohledem na životní prostředí. 

Žák uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 
prostředí 

<-- Chemie -> 8. ročník -> Žák uvede vlastnosti a použití prakticky 
významných halogenidů, oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin s 
ohledem na životní prostředí. 

Žák uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 
prostředí 

<-- Chemie -> 9. ročník -> Žák zhodnotí využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi. 

Žák rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně 
geologického oběhu hornin i oběhu vody 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> Žák porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost 

Žák 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 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> Žák porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin 

Žák rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a 
horniny s použitím určovacích pomůcek 

<-- Chemie -> 8. ročník -> Žák uvede vlastnosti a použití prakticky 
významných halogenidů, oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin s 
ohledem na životní prostředí. 

     

5.15 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 
Umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, uvědomovat si užitečnost 
přírodovědných poznatků a aplikovat je v praktickém životě. Žáci se učí zkoumat příčiny přírodních procesů, 
souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky, hledat na ně odpovědi a vytvářet si vlastní názor. 
Zeměpis je komplexní předmět. Leží na pomezí přírodních a společenských věd a vzájemně je propojuje. 
Umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v 
blízkém okolí i ve světě. Žáci si zde osvojují základní vědomosti o Zemi. Získávají základní informace o 
současném světě a problémech dnešní společnosti, jíž jsou součástí. Uvědomují si civilizační rizika a 
spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi. Získávají dovednosti potřebné pro práci s mapami, 
statistickými daty a s informačními materiály. Učí se samostatně vyhledávat a třídit informace z různých 
zdrojů.  
Zeměpis úzce souvisí s dalšími předměty oblasti Člověk a příroda: 

 Přírodopis (rozšíření organismů, biomy světa, chráněné oblasti,…) 

 Chemie (znečištění hydrosféry, atmosféry,…) 

 Fyzika (Vesmír, Sluneční soustava,…) 
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 

 Matematika (měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy,…) 

 Dějepis (kultura národů, historie států,…) 

 Informatika (zdroj aktuálních informací a jejich zpracování,…) 

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

Obsah výuky: 

 V 6. ročníku se žáci seznámí s planetou Zemí jako součástí Vesmíru a s jednotlivými složkami 
krajinné sféry. Regionální zeměpis začíná Afrikou a Austrálií. 

 V 7. ročníku regionální zeměpis pokračuje Amerikou a Eurasií se zaměřením na Evropu. 

 V 8. ročníku se v návaznosti na region Evropa probírá Česká republika jako její součást. 

 V 9. ročníku se zakončuje regionální zeměpis Asií. Větší část roku je pak věnována obyvatelstvu a 
hospodářství světa, politickému zeměpisu a globálním problémům dnešního světa. 

Vyučovací předmět Zeměpis se vyučuje v kmenových třídách. Hodinová dotace je 2 hodiny týdně v 6., 7. a 
8. ročníku. V 9. ročníku je hodinová dotace 1 hodina týdně. K běžným formám 
výuky (frontální výuka, skupinová práce) patří také zeměpisné vycházky a exkurze. 
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Název předmětu Zeměpis 

Integrace předmětů  Zeměpis (Geografie) 

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

Kompetence k učení: 
Žák 

 vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje poznatky ze širších celků, 
nalézá souvislosti 

 získávané poznatky kriticky posuzuje, porovnává a formuluje závěry  
Učitel 

 vysvětluje smysl a cíl učení, snaží se budovat v žácích pozitivní vztah k učení 

 vede k používání odborné terminologie 

Kompetence k řešení problémů: 
Žák 

 je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení 

 se učí myslet kriticky, je schopen hájit svá rozhodnutí 
Učitel 

 nabízí vhodné problematické úkoly a otázky, vede žáky k samostatnému řešení 

 vede žáky k práci s chybou, jako přirozenou součástí procesu učení 

Kompetence komunikativní: 
Žák 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v 
ústním i písemném projevu 

 se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 

 diskutuje o vlastním pohledu, názoru, zkušenosti 

 prezentuje vlastní práci, hodnotí výsledky své práce, reaguje na hodnocení ostatních, argumentuje 
a dokáže přijmout kritiku 

Učitel 

 vede žáky k formulování svých myšlenek  

 umožňuje prezentaci práce žáků a její sebehodnocení 

 vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých 

Kompetence sociální a personální: 
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Název předmětu Zeměpis 

Žák 

 spolupracuje ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňuje dobré mezilidské vztahy, 
pomáhá ostatním a je schopen o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání 

 získává pocit sebedůvěry a zodpovědnosti za své jednání a vystupování na veřejnosti 
Učitel 

 dokáže udržet přátelskou atmosféru při spolupráci 

 vede žáky k využívání skupinového vyučování, k ochotě pomoci a o pomoc požádat, k dodržování 
dohodnuté kvality, postupů, termínů 

Kompetence občanské: 
Žák 

 respektuje názory druhých 

 uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni 

 se rozhoduje zodpovědně podle dané situace 

 chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, 
jedná v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí 

 vede žáky k vytváření osobních představ o geografickém prostředí 

Kompetence pracovní: 
Žák 

 je seznámen s pravidly bezpečného chování v terénu 

 je veden k efektivní práci 
Učitel 

 vede žáky k dodržování pravidel bezpečného chování 

 vede žáky k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 

Kompetence digitální: 
Žák 

 používá digitální zařízení, přírodovědné aplikace a služby k získávání a zpracování informací a 
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Název předmětu Zeměpis 

prezentování vlastních výsledků 

 využívá digitální technologie při učení a při aplikaci poznatků v praktickém životě 

 vyhledává, kriticky posuzuje a bezpečně sdílí informace 
Učitel 

 vede žáky k bezpečnému využívání digitálních technologií, bezpečnému pohybu v online prostoru a 
ke kritickému hodnocení získávaných informací 

    

Zeměpis 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

Žák prokáže na konkrétních příkladech tvar planety 
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů 

Země jako vesmírné těleso 
tvar, rozměry Země 
pohyby Země 
čas na Zemi 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

Žák používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii 

práce s glóbusem, mapou, atlasem 
obsah mapy 
zeměpisná síť 
určování zeměpisné polohy 

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 

Žák organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a 
dalších informačních zdrojů 

obsah mapy 
druhy plánů a map, výškopis, polohopis 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

Žák ovládá základy praktické topografie a orientace v 
terénu 

práce s mapou, atlasem 
orientační body, určování světových stran, orientace 
mapy 
kreslení plánů 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

Žák aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení krajiny 

práce s mapou, atlasem 
orientační body, určování světových stran, orientace 
mapy 
kreslení plánů 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 

Žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 

ochrana člověka při ohrožení zdraví a života - živelné 
pohromy, chování 
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Zeměpis 6. ročník  

mimořádných událostech událostech 

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

Žák rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, 
jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

krajinná sféra a její složky 
litosféra 
atmosféra 
hydrosféra 
pedosféra 
biosféra 

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

Žák porovná působení vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost 

krajinná sféra a její složky 
litosféra 
atmosféra 
hydrosféra 
pedosféra 
biosféra 

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

Žák uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů) 

přírodní krajiny světa (biomy) 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

Žák porovnává různé krajiny jako součást pevninské 
části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin 

přírodní krajiny světa (biomy) 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Žák lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

krajinná sféra a její složky 
litosféra 
atmosféra 
hydrosféra 
pedosféra 
biosféra 

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 

Žák 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 

Afrika 
Austrálie 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

Afrika 
Austrálie 
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Zeměpis 6. ročník  

zásadních změn v nich zásadních změn v nich 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Žák rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Žák chápe odlišnosti lidí jako něco přirozeného a vysvětlí původ těchto odlišností. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu --> Fyzika -> 7. ročník -> Žák rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu. Žák využívá s porozuměním při řešení 
problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles. 

Žák ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu --> Matematika -> 7. ročník -> Žák užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, 
zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

Žák lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa 
podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 
periferní zóny 

--> Další cizí jazyk -> 7. ročník -> Žák se zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů, sdělí jednoduchým způsobem základní informace k 
probíraným tématům, odpovídá na jednoduché otázky a dovede je i 
pokládat, snaží se o správnou výslovnost v jazyce 

Žák prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí 
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 

--> Dějepis -> 7. ročník -> popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 

Žák 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 

--> Dějepis -> 7. ročník -> Rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných kulturních památek 

Žák lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa 
podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 
periferní zóny 

--> Dějepis -> 7. ročník -> popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a 
jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost 

--> Přírodopis -> 9. ročník -> Žák rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

Žák porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné 
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce 
krajin 

--> Přírodopis -> 9. ročník -> Žák 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 

Žák prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí 
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 

--> Fyzika -> 9. ročník -> Žák objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet 
kolem planet. 

Žák ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu <-- Fyzika -> 7. ročník -> Žák rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu. Žák využívá s porozuměním při řešení 
problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles. 

Žák ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu <-- Matematika -> 7. ročník -> Žák užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, 
zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

Žák lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa 
podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 
periferní zóny 

<-- Další cizí jazyk -> 7. ročník -> Žák se zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů, sdělí jednoduchým způsobem základní informace k 
probíraným tématům, odpovídá na jednoduché otázky a dovede je i 
pokládat, snaží se o správnou výslovnost v jazyce 

Žák prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí 
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 

<-- Dějepis -> 7. ročník -> popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 

Žák 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 

<-- Dějepis -> 7. ročník -> Rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných kulturních památek 

Žák porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a 
jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost 

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> Žák rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

Žák porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné 
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce 

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> Žák uvede význam vlivu podnebí a počasí 
na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

krajin způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

Žák prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí 
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 

<-- Fyzika -> 9. ročník -> Žák objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet 
kolem planet. 

    

Zeměpis 7. ročník  

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 

Žák 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 

Zeměpis světadílů – Austrálie, Amerika, Eurasie (se 
zaměřením na Evropu) 
Amerika - fyzickogeografická sféra 
Amerika – socioekonomická sféra 
Amerika – regiony, charakteristika států 
Eurasie – fyzickogeografická sféra 
Evropa – socioekonomická sféra 
Evropa – regiony, charakteristika států 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

Zeměpis světadílů – Austrálie, Amerika, Eurasie (se 
zaměřením na Evropu) 
Amerika - fyzickogeografická sféra 
Amerika – socioekonomická sféra 
Amerika – regiony, charakteristika států 
Eurasie – fyzickogeografická sféra 
Evropa – socioekonomická sféra 
Evropa – regiony, charakteristika států 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Žák chápe důležitost instituce Evropské unie. 

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

Žák objevuje Evropské krajiny. Rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy. 

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

Žák sdílí zážitky a zkušenosti z Evropy a světa. Poznává naše sousedy v Evropě, život dětí v jiných zemích a jejich zvyky a tradice. 
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Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, 
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

--> Dějepis -> 7. ročník -> popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 

Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, 
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

--> Informatika -> 7. ročník -> Žák: vysvětlí známé modely jevů, situací, 
činností v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku 
pomocí ohodnocených grafů řeší problémy pomocí orientovaných 
grafů řeší problémy vytvoří model, ve kterém znázorní více 
souběžných činností 

Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, 
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

<-- Dějepis -> 7. ročník -> popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 

Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, 
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

<-- Informatika -> 7. ročník -> Žák: vysvětlí známé modely jevů, situací, 
činností v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku 
pomocí ohodnocených grafů řeší problémy pomocí orientovaných 
grafů řeší problémy vytvoří model, ve kterém znázorní více 
souběžných činností 

    

Zeměpis 8. ročník  

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 

Žák porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a vybraných (modelových) států 

Evropa – regiony, charakteristika států 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

Evropa – regiony, charakteristika států 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

Žák vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy 

Jihomoravský kraj 
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Zeměpis 8. ročník  

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

Žák hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské 
a kulturní poměry místního regionu 

Jihomoravský kraj 

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 

Žák hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál České republiky v evropském a světovém 
kontextu 

ČR - poloha, rozloha 
ČR - přírodní podmínky 
ČR - obyvatelstvo, hospodářství 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

Žák lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

ČR - regiony (kraje ČR) 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

Žák uvádí příklady účasti a působnosti České republiky 
ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států 

ČR - poloha, rozloha 
ČR - přírodní podmínky 
ČR - obyvatelstvo, hospodářství 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Žák rozvíjí schopnost spolupráce při tvorbě společných prezentací. Učí se komunikovat, řešit konflikty a respektovat jiný názor. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní 
jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských 
aktivit 

--> Český jazyk a literatura -> 9. ročník -> Žák rozlišuje spisovný jazyk, 
nářečí a obecnou češtinu, zdůvodňuje jejich užití 

Žák uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových 
mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a 
integracích států 

--> Občanská výchova -> 9. ročník -> Žák popíše vliv začlenění ČR do EU 
na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci 
EU i možných způsobů jejich uplatňování 

Žák vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo 
školy 

--> Výtvarná výchova -> 9. ročník -> Žák interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází ze svých znalostí 
hist. souvislostí a i z osobních zkušeností a prožitků 

Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, 
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

--> Dějepis -> 8. ročník -> Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní 
poměry místního regionu 

--> Chemie -> 9. ročník -> Žák zhodnotí využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi. 

Žák lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní 
jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských 
aktivit 

<-- Český jazyk a literatura -> 9. ročník -> Žák rozlišuje spisovný jazyk, 
nářečí a obecnou češtinu, zdůvodňuje jejich užití 

Žák uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových 
mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a 
integracích států 

<-- Občanská výchova -> 9. ročník -> Žák popíše vliv začlenění ČR do EU 
na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci 
EU i možných způsobů jejich uplatňování 

Žák vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo 
školy 

<-- Výtvarná výchova -> 9. ročník -> Žák interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází ze svých znalostí 
hist. souvislostí a i z osobních zkušeností a prožitků 

Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, 
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

<-- Dějepis -> 8. ročník -> Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti 

Žák hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní 
poměry místního regionu 

<-- Chemie -> 9. ročník -> Žák zhodnotí využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi. 

    

Zeměpis 9. ročník  

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 

Žák 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 

Asie - socioekonomická sféra 
Asie - regiony, charakteristika států 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

Asie - socioekonomická sféra 
Asie - regiony, charakteristika států 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace 

Žák posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace 

obyvatelstvo světa 
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Zeměpis 9. ročník  

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel 

Žák posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel 

sídla 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

Žák zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje 

hospodářství světa 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

Žák porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit 

hospodářství světa 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

Žák porovnává státy světa a zájmové integrace států 
světa na základě podobných a odlišných znaků 

politický zeměpis 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 

Žák lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a politické problémy v 
konkrétních světových regionech 

politický zeměpis 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

Žák uvádí příklady účasti a působnosti České republiky 
ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států 

mezinárodní organizace 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

Žák uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a 
rizika přírodních a společenských vlivů na životní 
prostředí 

vliv činnosti člověka na životní prostředí a krajinu 
globální problémy světa 
udržitelný rozvoj 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

Žák chápe principy a výhody demokracie jako protiváhu k diktatuře a anarchii. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Žák vnímá vliv lidské činnosti (hospodářství) na životní prostředí.  
Žák navrhuje ekologické způsoby změny lidské činnosti na příkladech ze svého života. 
Žák vnímá globální problémy světa jako vážný problém, který se týká každého z nás. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

--> Občanská výchova -> 7. ročník -> Žák uvede některé globální 
problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

jejich hlavní příčiny a možné důsledky 

Žák posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové 
populace 

--> Občanská výchova -> 9. ročník -> Žák objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

Žák uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

<-- Občanská výchova -> 7. ročník -> Žák uvede některé globální 
problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny a možné důsledky 

Žák posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové 
populace 

<-- Občanská výchova -> 9. ročník -> Žák objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

     

5.16 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich 
využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti 
stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. 
Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu 
celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež 
se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, 
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Název předmětu Hudební výchova 

intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 

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

Hudební výchova zahrnuje vokální, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a percepční 
složky, které se vzájemně propojují a doplňují. Žáci získávají základní pěvecké návyky a dovednosti, 
seznamují se s hrou na jednoduché hudební nástroje, reagují na hudbu pohybem a poznávají hudbu v 
různých žánrech a stylech. Hudební výchova rozvíjí celkovou dětskou hudebnost, dětské schopnosti, které 
se projevují sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, 
hudebně tvořivými a poslechovými dovednostmi.  
Hv je vyučována ve všech ročnících prvního i druhého stupně 1 hodinu týdně. K výuce je využívána učebna 
s klavírem, keyboardem či kytarou, reprodukční technikou, Orffovým instrumentářem.  

Integrace předmětů  Hudební výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel  

 vede žáka rozvíjení hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, hlasu, smyslu pro rytmus, hudební 
paměti, představivosti a fantazie.  

 rozvíjíme reprodukční a částečně produkční dovednosti 
Žák 

 rozvíjí své reprodukční i produkční dovednosti 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 

 učí žáky různým technikám sloužící k vyjádření hudebního projevu 

 podporuje netradiční způsoby hudebního řešení 
Žák 

 používá různé techniky hudebního projevu 

Kompetence komunikativní: 
Učitel 

 učí žáky vnímat hudbu jako důležitou součást mezilidské komunikace 
Žák 

 používá hudbu v mezilidské komunikaci 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 
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Název předmětu Hudební výchova 

 vede k pochopení emocionálního působení hudby jako prostředek vytváření vztahů mezi lidmi 

 kriticky hodnotit práci svou i jiných lidí 
Žák 

 chápe hudbu jako prostředek k vytváření vztahů mezi lidmi 

 kriticky hodnotí práci jiných 

Kompetence pracovní: 
Učitel 

 vede žáka k osobní účasti na v tvůrčím procesu 
Žák 

 osobně se účastní tvůrčího procesu 

Kompetence digitální: 
Učitel 

 vede žáky k používaní digitálních zařízení, aplikací a služeb 
Žák 

 na konci vzdělávání žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při 
učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro 
jakou činnost či řešený problém použít. 

    

Hudební výchova 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase Žák ovládá slova písní, zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky 

Pěvecký projev (dýchání, výslovnost) 

Hudební rytmus, intonace 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

Žák pozná tóny vysoké a hluboké, ostré a jemné, 
příjemné a nepříjemné 

Kvalita tónů (délka, výška), vztahy mezi tóny 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Žák využívá jednoduché Orffovy hudební nástroje k 
doprovodné hře. 

Hra na Orffovy nástroje. 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

Interpretace hudby 
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Hudební výchova 1. ročník  

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty Žák vyjádří hudbu pohybově Interpretace hudby 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Žák rozvíjí schopnosti poznávání  a smyslového vnímání 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák ovládá slova písní, zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky 

--> Český jazyk -> 1. ročník -> Žák pečlivě vyslovuje, v krátkém projevu 
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

Žák pozná tóny vysoké a hluboké, ostré a jemné, příjemné a 
nepříjemné 

--> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> Žák pomocí barev, vjemů a postojů 
vyjadřuje vlastní prožitky, rozvíjení a uplatnění vlastního vnímání, 
cítění 

Žák ovládá slova písní, zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky 

<-- Český jazyk -> 1. ročník -> Žák pečlivě vyslovuje, v krátkém projevu 
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

Žák pozná tóny vysoké a hluboké, ostré a jemné, příjemné a 
nepříjemné 

<-- Výtvarná výchova -> 1. ročník -> Žák pomocí barev, vjemů a postojů 
vyjadřuje vlastní prožitky, rozvíjení a uplatnění vlastního vnímání, 
cítění 

    

Hudební výchova 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a Pěvecký a mluvní projev 
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Hudební výchova 2. ročník  

schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

rytmicky přesně v jednohlase 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty Žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

Hudební rytmus, dvojhlas, vokální improvizace, hra na 
hudební nástroje, hudební improvizace. 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné 
hře 

Hra na Orffovy hudební nástroje. 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

Žák reaguje pohybem na znějící hudbu, vyjadřuje 
tempo, dynamiku, směr melodie 

Pohybové vyjádření hudby, orientace v prostoru. 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Žák se seznámí s notovým zápisem, notovou osnovou, 
umí správně napsat houslový klíč a notu 

Záznam vokální hudby a instrumentální melodie, 
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Učitel rozvíjí dovednosti žáka pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah  k hudbě 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák reaguje pohybem na znějící hudbu, vyjadřuje tempo, dynamiku, 
směr melodie 

--> Tělesná výchova -> 2. ročník -> Žák spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím 

Žák reaguje pohybem na znějící hudbu, vyjadřuje tempo, dynamiku, 
směr melodie 

<-- Tělesná výchova -> 2. ročník -> Žák spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím 

    

Hudební výchova 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně 

Pěvecký a mluvní projev, intonace a vokální 
improvizace. 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 

Žák rozumí pojmům autor textu, autor hudby, určí 
charakter písně (rychlá, taneční, pochodová, pomalá) 

Záznam vokální hudby. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

236 

Hudební výchova 3. ročník  

a vokálně instrumentální 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Žák využívá jednoduché Orffovy hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Hra na hudební nástroje. 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

Žák reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku a směr melodie 

Hudební styly a žánry Hudební výrazové prostředky. 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

Žák rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu hudby (Orientuje 
se v notovém zápise, seznámí se s notami ve stupnici C-
dur) 

Záznam vokální hudby a instrumentální melodie. 
Hudební rytmus. 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

Žák rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně-
instrumentální 

Taktování. Pohybové vyjádření hudby. Interpretace 
hudby. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Učitel u žáka rozvíjí kreativitu 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák rozumí pojmům autor textu, autor hudby, určí charakter písně 
(rychlá, taneční, pochodová, pomalá) 

--> Český jazyk -> 3. ročník -> Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu texty přiměřené věku 

Žák rozumí pojmům autor textu, autor hudby, určí charakter písně 
(rychlá, taneční, pochodová, pomalá) 

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu texty přiměřené věku 

    

Hudební výchova 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

Žák zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti 

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, 
rozšiřování hlasového rozsahu 
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Hudební výchova 4. ročník  

hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu 

dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné 
hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí 
jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

Žák ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové improvizace 

taktování, pohybový doprovod znějící hudby – 
dvoudobý a třídobý takt, taneční hry se zpěvem, 
jednoduché lidové tance 

orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

Žák realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

záznam vokální hudby – zachycení melodie písně 
pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např. 
linky), nota jako grafický znak pro tón 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

Žák rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby 

hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka apod. 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

Žák rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků 

kvality tónů – délka, síla, barva, výška 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Žák se učí pracovat se svým hlasem, využívá dynamiku, tempo a rytmus. 

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

Žák objevuje hudební tradice zemí Evropy a světa. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

--> Pracovní činnosti -> 4. ročník -> Žák vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z 
daného materiálu 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

<-- Pracovní činnosti -> 4. ročník -> Žák vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z 
daného materiálu 

    

Hudební výchova 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

Žák 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 

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, 
rozšiřování hlasového rozsahu 

hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu 

dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

Žák realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

záznam vokální hudby – zachycení melodie písně 
pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např. 
linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu 
jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci 
písně 

záznam instrumentální melodie – čtení a zápis 
rytmického schématu jednoduchého motivku či 
tématu instrumentální skladby, využití notačních 
programů 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

Žák využívá jednoduché, hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 
nástrojů z Orffova instrumentáře 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

Žák rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby 

hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka apod. 

hudební formy – malá písňová forma, rondo, variace 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

Žák vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a 
provádí elementární hudební improvizace 

intonace, vokální improvizace 

rytmizace, melodizace, hudební improvizace 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z Žák rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých kvality tónů – délka, síla, barva, výška 
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Hudební výchova 5. ročník  

užitých hudebních výrazových prostředků hudebních výrazových prostředků vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 

hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, 
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb 
melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 
metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v 
hudebním proudu 

hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba 
a proč je taková) 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

Žák ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové improvizace 

taktování, pohybový doprovod znějící hudby – 
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, jednoduché lidové 
tance 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Žák se učí používat hudbu k uklidnění, relaxaci, odreagování a vlastní psychohygieně. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Žák objevuje zvláštnosti hudby různých etnických skupin. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Žák se snaží identifikovat postoj a názory autora v mediovaném sdělení. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na 
základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové 
improvizace 

--> Tělesná výchova -> 5. ročník -> Žák zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

Žák ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na 
základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové 
improvizace 

<-- Tělesná výchova -> 5. ročník -> Žák zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti 
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Hudební výchova 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách. 

hudební rytmus, intonace a vokální improvizace 
(nácvik lidových a umělých písní) 
 
orientace v notovém záznamu vokální skladby, záznam 
hudby 

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 

Žák uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě. 

pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová 
hygiena) 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

Žák reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace 

hudební nástroje, hra na hudební nástroje (Orffův 
instrumentář) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák rozvíjí základní rysy kreativity, originality. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Žák přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 

--> Dějepis -> 8. ročník -> Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 

--> Český jazyk a literatura -> 9. ročník -> Žák uvádí základní literární 
směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při --> Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> Žák uvádí základní literární 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

hudebních aktivitách. směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 

<-- Dějepis -> 8. ročník -> Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 

<-- Český jazyk a literatura -> 9. ročník -> Žák uvádí základní literární 
směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 

<-- Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> Žák uvádí základní literární 
směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

    

Hudební výchova 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách. 

hudební rytmus, intonace a vokální improvizace 
(nácvik lidových a umělých písní) 

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 

Žák zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase i vícehlase. 

kánon, prodleva, ostinato 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

Žák se orientuje v proudu znějící hudby, přistupuje k 
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku. 

orientace v hudebním prostoru a analýza hudební 
skladby (hudební formy), interpretace znějící hudby 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

Žák zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období. 

hudební dílo a jeho autor, rozvoj hudebního sluchu a 
hudební představivosti, gotika, renesance, baroko, 
klasicismus, romantismus 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

Žák rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák zařadí na základě individuálních schopností a získaných --> Dějepis -> 8. ročník -> Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vědomostí slyšenou hudbu do stylového období. politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 

--> Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> Žák uvádí základní literární 
směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

Žák zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období. 

<-- Dějepis -> 8. ročník -> Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 

<-- Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> Žák uvádí základní literární 
směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

    

Hudební výchova 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách. 

hudební rytmus, intonace a vokální improvizace 
(nácvik lidových a umělých písní) 
 
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 
myšlenek pomocí hudebního nástroje 
 
pohybový doprovod znějící hudby, taktování 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

Žák zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období. 

hudební styly a žánry (jazz, R&B, country, folk, 
písničkářství, rock’n roll, rock, metal, techno, hiphop) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Žák rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturní kontakty k obohacení sebe i druhých. 

    

Hudební výchova 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách. 

hudební rytmus, intonace a vokální improvizace 
(nácvik lidových a umělých písní), reflexe vokálního 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

243 

Hudební výchova 9. ročník  

projevu 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

Žák vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění. 

tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 
(filmová hudba, muzikál) 
 
pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku 
hudebního díla 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě 

Žák rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě. 

artificiální, nonartificiální hudba 
 
pohybová reakce na změny v proudu znějící hudby, 
orientace v prostoru (ukázky, provedení různých 
tanců) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Žák rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení. 

     

5.17 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 2 2 1 2 1 1 1 12 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Výtvarné činnosti jsou postaveny na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci jako vizuálně 
obrazném vyjádření. Všechny činnosti vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při 
vlastní tvorbě, k výběru a uplatnění vhodných prostředků pro vyjádření činnosti.  
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Název předmětu Výtvarná výchova 

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

Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými díly a učí se je vzhledem ke svým zkušenostem 
chápat. Výtvarná výchova je především postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. 
Tyto činnosti umožňují rozvíjet vlastní vnímání, cítění, myšlení, představivost i fantazii. Tomuto předmětu 
je věnována v 1., 2. a 5. ročníku 1 vyučovací hodina týdně, ve 3. a 4. ročníku 2 vyučovací hodiny. Ve všech 
směrech jsou žáci vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce.  

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel  

 vede žáky k osvojování pracovních návyků  

 předkládá dostatečné množství pomůcek k pochopení pracovních postupů 

 vede žáky k poznávání materiálů a jejich použití 
Žák 

 poznává a používá rozmanité materiály, seznamuje se s pracovními postupy 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel  

 motivuje žáka k samostatné tvořivé činnosti 

 zadává úkoly k posílení schopnosti využívat vlastních zkušeností 
Žák 

 při práci využívá vlastní zkušenosti a tvořivé činnosti 

Kompetence komunikativní: 
Učitel  

 vede žáky ke komunikaci při práci s různými materiály  

 umožňuje žákům vlastní prezentaci 
Žák 

 dokáže prezentovat vlastní práci 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel  

 zařazuje práci v týmu, klade důraz na dodržování a vytváření pravidel práce v týmu 

 rozděluje role v pracovním týmu, sleduje jejich uvědomování si a prožívání  
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Název předmětu Výtvarná výchova 

 klade důraz na potřebu ohleduplnosti a tolerance 
Žák 

 dokáže s ohleduplností a tolerancí pracovat ve skupině 

 uvědomuje si role v týmu 

Kompetence občanské: 
Učitel 

 respektuje individuální zvláštnosti žáků  

 umožňuje žákům tvořivý přístup k zadané práci 

 aktivně zapojuje žáky do kulturních akcí, jejich organizování a účasti v soutěžích 
Žák 

 k práci přistupuje tvořivě 

 zapojuje se do soutěží a kulturních akcí 

Kompetence pracovní: 
Učitel  

 vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k odpovědnosti za kvalitu své práce 

 vede žáky k chápání tvořivé činnosti jako příležitost k seberealizaci  

 vede žáky k uvědomělému, bezpečnému a správnému používání nástrojů, materiálů a dalších 
pracovních potřeb 

Žák 

 k práci přistupuje pozitivně a zodpovědně 

Kompetence digitální: 
Učitel 

 vede žáky k používaní digitálních zařízení, aplikací a služeb 
Žák 

 na konci vzdělávání žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při 
učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro 
jakou činnost či řešený problém použít 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

Žák rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, zážitků a představ 

kontrast, podobnost, prostor, linie, tvary, kresba 
různým materiálem 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

Žák se seznamuje se základními návyky a postupy při 
práci s barvami, učí se organizovat práci, osvojuje si 
základy bezpečnosti práce 

kontrast, podobnost, prostor, linie, tvary, kresba 
různým materiálem 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

VV-5-1-05 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 a postupy 

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 

Žák pomocí barev, vjemů a postojů vyjadřuje vlastní 
prožitky, rozvíjení a uplatnění vlastního vnímání, cítění 

tvořivost, fantazie, smyslové vnímání a zrakové 
vnímání, sledování zajímavých objektů 

smyslové vnímání – podněty sluchové, hmatové 

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) 

Žák při vlastní tvůrčí činnosti pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy) 

vlastní zážitky ,tematické práce, umělecká výtvarná 
tvorba 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

Žák se seznamuje s pojmem barvy základní, zkouší je 
míchat, poznává vlastnosti barev, prakticky rozlišuje 
pojem kresba a malba 

manipulace – hra s linií, rozvíjení práce s barvou, 
pozorování 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

Žák zjišťuje vlastnosti plastických materiálů při 
modelování, rozvíjí cit pro prostor, zná a rozlišuje pojmy 
hračka, loutka, školní potřeba 

vyjadřování objemu - modelování 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

plošné, objemové i prostorové tvorbě 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Žák aktivně pracuje s ilustrací, pozná obrázky dětských 
autorů 

ilustrace v knížkách 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Učitel vede žáka  ke schopnosti přicházet na nové nápady 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák aktivně pracuje s ilustrací, pozná obrázky dětských autorů --> Český jazyk -> 1. ročník -> Žák vyjadřuje své pocity z přečteného 
textu 

Žák pomocí barev, vjemů a postojů vyjadřuje vlastní prožitky, 
rozvíjení a uplatnění vlastního vnímání, cítění 

--> Hudební výchova -> 1. ročník -> Žák pozná tóny vysoké a hluboké, 
ostré a jemné, příjemné a nepříjemné 

Žák zjišťuje vlastnosti plastických materiálů při modelování, rozvíjí 
cit pro prostor, zná a rozlišuje pojmy hračka, loutka, školní potřeba 

--> Matematika -> 1. ročník -> Žák rozezná a pojmenuje jednoduchá 
tělesa 

Žák aktivně pracuje s ilustrací, pozná obrázky dětských autorů <-- Český jazyk -> 1. ročník -> Žák vyjadřuje své pocity z přečteného 
textu 

Žák pomocí barev, vjemů a postojů vyjadřuje vlastní prožitky, 
rozvíjení a uplatnění vlastního vnímání, cítění 

<-- Hudební výchova -> 1. ročník -> Žák pozná tóny vysoké a hluboké, 
ostré a jemné, příjemné a nepříjemné 

Žák zjišťuje vlastnosti plastických materiálů při modelování, rozvíjí 
cit pro prostor, zná a rozlišuje pojmy hračka, loutka, školní potřeba 

<-- Matematika -> 1. ročník -> Žák rozezná a pojmenuje jednoduchá 
tělesa 

    

Výtvarná výchova 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

Žák si zopakuje všechny znalosti o barvách a 
vlastnostech materiálů, znovu si připomene zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci v hodinách výtvarné 
výchovy 

kresba různým materiálem – vnímání barev 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

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 

Žák ztvárňuje vlastní prožitky a představy, rozvíjí své 
pozorovací schopnosti 

vyjádření pocitů a osobních zkušeností 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

Žák se pokouší o výtvarné vyprávění děje pohádek a 
příběhů, aktivně pracuje s ilustracemi, porovnává 
ilustrace a popisuje obrázky, rozumí pojmům hračka, 
loutka, maňásek 

práce s ilustrací, hračka, objekty, prostor, barva, linie 

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 

Žák rozlišuje tvary a funkce předmětů, dokáže si sám 
vybrat jednoduchý výtvarný nástroj podle své potřeby, 
tj. dřívko, špejle, štětec 

manipulace s objekty, využití přírodnin a jejich 
kombinace 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

Žák projevuje své vlastní zkušenosti – linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty a jejich kombinace 

linie, tvary, objekty – vlastnosti 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

Žák rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor, zná 
barvy základní, teplé a studené, řídké, husté, světlé, 
tmavé- zvládá přiměřené ředění a míchání barev 

světlo a barevnost – kontrasty 

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) 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

Žák rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus umění rozvíjení estetického vnímání a cítění, zrakové vnímání 
– fantastické vjemy a představy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Učitel rozvíjí žákovy dovednosti ke spolupráci a naslouchání druhých 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák se pokouší o výtvarné vyprávění děje pohádek a příběhů, --> Český jazyk -> 2. ročník -> Žák pracuje tvořivě s literárním textem 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

aktivně pracuje s ilustracemi, porovnává ilustrace a popisuje 
obrázky, rozumí pojmům hračka, loutka, maňásek 

podle pokynů učitele a podle svých schopností 

Žák rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus umění --> Prvouka -> 2. ročník -> Žák pojmenuje některé kulturní či historické 
památky místa, kde žije 

Žák ztvárňuje vlastní prožitky a představy, rozvíjí své pozorovací 
schopnosti 

--> Anglický jazyk -> 2. ročník -> Žák píše jednoduchá slova na základě 
textové a vizuální předlohy 

Žák si zopakuje všechny znalosti o barvách a vlastnostech materiálů, 
znovu si připomene zásady bezpečnosti a hygieny při práci v 
hodinách výtvarné výchovy 

--> Pracovní činnosti -> 2. ročník -> Žák zná již vlastnosti různých 
materiálů, své znalosti využívá 

Žák se pokouší o výtvarné vyprávění děje pohádek a příběhů, 
aktivně pracuje s ilustracemi, porovnává ilustrace a popisuje 
obrázky, rozumí pojmům hračka, loutka, maňásek 

<-- Český jazyk -> 2. ročník -> Žák pracuje tvořivě s literárním textem 
podle pokynů učitele a podle svých schopností 

Žák rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus umění <-- Prvouka -> 2. ročník -> Žák pojmenuje některé kulturní či historické 
památky místa, kde žije 

Žák ztvárňuje vlastní prožitky a představy, rozvíjí své pozorovací 
schopnosti 

<-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> Žák píše jednoduchá slova na základě 
textové a vizuální předlohy 

Žák si zopakuje všechny znalosti o barvách a vlastnostech materiálů, 
znovu si připomene zásady bezpečnosti a hygieny při práci v 
hodinách výtvarné výchovy 

<-- Pracovní činnosti -> 2. ročník -> Žák zná již vlastnosti různých 
materiálů, své znalosti využívá 

    

Výtvarná výchova 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

Žák dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky, pozná 
základní barvy a dokáže je použít, poznává vlastnosti 
barev a jejich výrazové možnosti 

barvy – základní, světlé, tmavé výtvarné 

porovnávání vlastní tvorby 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

Žák umí výtvarně ztvárnit hlavu pohádkové bytosti, 
seznamuje se s proporcemi lidské postavy 

vnímání všemi smysly využívání fantazie, pozorování 
přírody, lidská činnost, vztah postavy a prostředí 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je Žák vyhledá a roztřídí přírodniny, výtvarně je dotváří na tvary- pozorování předmětů, přírodní útvary 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

250 

Výtvarná výchova 3. ročník  

vyjadřuje základě představ, poznává základní vlastnosti 
plastických materiálů, objem vytváří 
modelováním 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí 
vhodné prostředky 

smyslové vnímání, modelování, vlastnosti materiálu 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

Žák rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus, pozná různé 
druhy linie, rozpozná lidské výtvory, pozoruje a 
porovnává jejich tvar 

uspořádání objektů do celku, velikost, kombinace, hra 
s barvou, kresba různým materiálem, tvary a objekty 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

Žák se seznamuje s funkcí ilustrace a jejími výrazovými 
prostředky (Pilař, Trnka, Čapek ), seznamuje se s 
různými druhy výtvarného umění (malířství, grafika, 
sochařství ) 

kresba různým materiálem, ilustrace textu, volná 
malba 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Učitel vede žáka ke schopnosti přicházet na nové nápady 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

--> Anglický jazyk -> 3. ročník -> Žák přiřadí mluvenou a psanou podobu 
téhož slova či slovního spojení v rámci probírané slovní zásoby 

Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

--> Prvouka -> 3. ročník -> Žák rozlišuje prvky živé a neživé přírody, určí 
a roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků, uvede příklady 
výskytu organismů ve známé lokalitě 

Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

<-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> Žák přiřadí mluvenou a psanou podobu 
téhož slova či slovního spojení v rámci probírané slovní zásoby 

Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

<-- Prvouka -> 3. ročník -> Žák rozlišuje prvky živé a neživé přírody, určí 
a roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků, uvede příklady 
výskytu organismů ve známé lokalitě 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

Žák při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů 

prvky vizuálně obrazného vyjádření 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

Žák při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje 
na projevení vlastních zkušeností 

uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru 
a časovém průběhu 

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 

Žák 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 

reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání 
ostatními smysly 

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 a postupy 

Žák osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k 
realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného 
vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a 
prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky a 
postupy 

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností 

typy vizuálně obrazných vyjádření 

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

Žák porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 

osobní postoj v komunikaci 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Žák výtvarnými prostředky ztvárňuje sebe, prostředí kolem, ekologická témata i možnosti řešení. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Žák se učí vnímat školu jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství. Při práci ve třídě i ve skupině buduje demokratickou atmosféru a 
demokratické vztahy. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Žák pěstuje kritický přístup k reklamě, sám se pokouší tvořit reklamní plakáty. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného --> Vlastivěda -> 4. ročník -> Žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

252 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vyjádření; porovnává je na základě vztahů nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

Žák při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného 
vyjádření; porovnává je na základě vztahů 

--> Český jazyk -> 4. ročník -> Žák vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je 

Žák při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na 
projevení vlastních zkušeností 

--> Matematika -> 4. ročník -> Žák modeluje a určí část celku, používá 
zápis ve formě zlomku porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem 

Žák při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného 
vyjádření; porovnává je na základě vztahů 

<-- Vlastivěda -> 4. ročník -> Žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště 
nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

Žák při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného 
vyjádření; porovnává je na základě vztahů 

<-- Český jazyk -> 4. ročník -> Žák vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je 

Žák při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na 
projevení vlastních zkušeností 

<-- Matematika -> 4. ročník -> Žák modeluje a určí část celku, používá 
zápis ve formě zlomku porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem 

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává užívá 
prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na 
základě vztahů 

prvky vizuálně obrazného vyjádření 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

Žák při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě 
zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

uspořádání objektů do celků 

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 

Žák 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 

reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání 
ostatními smysly 

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 

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 a postupy 

Žák osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k 
realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného 
vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a 
prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky a 
postupy 

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností 

typy vizuálně obrazných vyjádření 
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Výtvarná výchova 5. ročník  

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

Žák porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

osobní postoj v komunikaci 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

Žák nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 
upravil 

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření 

proměny komunikačního obsahu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák využívá kreativitu při vlastní tvorbě - pružnost nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, citlivost, schopnost dotahovat nápady do reality. 

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

Žák s vlastní kreativitou ztvárňuje různé typy evropské krajiny, seznamuje se s evropské symboly, životem Evropanů. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Žák kreativně ztvárňuje význam mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti. Do svých prací se snaží zapojit toleranci, empatii, schopnost umět se vžít do role 
druhého. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

--> Český jazyk -> 5. ročník -> Žák reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

Žák nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

<-- Český jazyk -> 5. ročník -> Žák reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

    

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 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů 
Žák je uplatňuje pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků 
Žák se zdokonaluje v zaznamenávání skutečnosti, 
prostorové vidění 

Rozvoj smyslové citlivosti 
Kresebné studie – linie, tvary, objemy 
Jednoduché plošné kompozice u geometrických tvarů 
– základní kompoziční principy (řazení, prolínání) 
Vyjádření dějového celku v prostředí 
Rozvoj prostorového vidění 
(trojrozměrné objekty) 
Dekor, ornament v umění. 

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 

Žák časově zařazuje do dané doby, charakterizuje danou 
dobu 
Žák se orientuje v nejvýznamnějších národních 
památkách a osobnostech dané doby 
Žák poznává základní umělecká díla dané doby 

Dějiny umění 
Pravěké umění 
Egypt 
Řecko 
Řím 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

Žák používá běžné pojmy nauky o barvě (rozlišuje 
působení barev na rovině smyslového účinku a v rovině 
symbolicky utvářeného obsahu) 

Teorie umění. Teorie barev – základní barvy, teplé x 
studené, symbolika barev, barevný kruh, kontrast, 
harmonie. 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

 Žák zná symboliku barev a jejich využití v praxi  Hry s barvami – vlastní prožívání, interakce s realitou. 

 Žák rozlišuje působení vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku k zaznamenávání vizuálních 
zkušeností  

Uplatnění subjektivity – vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; 
dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.) 

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák časově zařazuje do dané doby, charakterizuje danou dobu Žák 
se orientuje v nejvýznamnějších národních památkách a 
osobnostech dané doby Žák poznává základní umělecká díla dané 
doby 

--> Dějepis -> 6. ročník -> porozumí významu dějepisných znalostí pro 
život ve společnosti objasní význam znalostí historických poznatků 
na příkladech ze svého okolí 

Žák časově zařazuje do dané doby, charakterizuje danou dobu Žák 
se orientuje v nejvýznamnějších národních památkách a 
osobnostech dané doby Žák poznává základní umělecká díla dané 
doby 

--> Dějepis -> 7. ročník -> vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

Žák časově zařazuje do dané doby, charakterizuje danou dobu Žák 
se orientuje v nejvýznamnějších národních památkách a 
osobnostech dané doby Žák poznává základní umělecká díla dané 
doby 

<-- Dějepis -> 6. ročník -> porozumí významu dějepisných znalostí pro 
život ve společnosti objasní význam znalostí historických poznatků 
na příkladech ze svého okolí 

Žák časově zařazuje do dané doby, charakterizuje danou dobu Žák 
se orientuje v nejvýznamnějších národních památkách a 
osobnostech dané doby Žák poznává základní umělecká díla dané 
doby 

<-- Dějepis -> 7. ročník -> vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

    

Výtvarná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

Žák užívá k tvorbě některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

Uspořádání do celku – v ploše, objemu, prostoru a 
časovém průběhu. 
Vyjádření vztahů, pohybu proměn uvnitř mezi objekty 
ve statickém i dynamickém vyjádření (linie, světlo, 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

barva, prostorová práce). 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

Žák se orientuje v zákonitostech perspektivy, 
zdokonaluje se v jejím používání 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 
(fotografie, film, tiskoviny, televize, el. Média, 
reklama). 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných 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 

Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti – poznává umělecká díla dané 
doby, zvládá časové zařazení dané doby, charakterizuje 
danou dobu, Poznává nejvýznamnějších národní i 
světové památky dané doby 

Dějiny umění. Románský sloh. Gotika. Renesance. 

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 

Žák chápe rozvoj písma jako specifický znak 
komunikace. Znak, symbol 

Umění písma – vznik a vývoj, funkce písma. Písmo v 
současné kultuře. 

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 

Žák rozeznává druhy kultur a kulturní instituce Kultura – kulturní instituce, masová kultura a 
masmédia. Návštěva muzeí a galerií. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v 
mezilidských vztazích. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák rozeznává druhy kultur a kulturní instituce --> Dějepis -> 7. ročník -> Rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných kulturních památek 

Žák se orientuje v zákonitostech perspektivy, zdokonaluje se v jejím --> Matematika -> 6. ročník -> Žák určuje a charakterizuje základní 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

používání prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti. Žák analyzuje 
a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu. Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých 
těles v rovině 

Žák rozeznává druhy kultur a kulturní instituce <-- Dějepis -> 7. ročník -> Rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných kulturních památek 

Žák se orientuje v zákonitostech perspektivy, zdokonaluje se v jejím 
používání 

<-- Matematika -> 6. ročník -> Žák určuje a charakterizuje základní 
prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti. Žák analyzuje 
a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu. Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých 
těles v rovině 

    

Výtvarná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

Žák rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku 
Žák nalézá vhodnou formu pro prezentaci vizuálně 
obrazných vyjádření 

Prezentace ve veřejném prostoru, mediální 
prezentace. 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

Žák ověřuje komunikační účinky, upravených, či 
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v 
sociálních vztazích 

Ověřování komunikačních účinků. 
Utváření a uplatnění komunikačního obsahu. 
Vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby a 
respektování záměru autora. 
Prezentace ve veřejném prostoru, mediální 
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Výtvarná výchova 8. ročník  

prezentace. 

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 

Žák zvládá časové zařazení dané doby, charakterizuje 
dobu, 
pozná základní umělecká díla dané doby, 
pozná nejvýznamnější národní i světové památky a 
osobnosti dané doby 

Dějiny umění 
Baroko a rokoko 
Klasicismus a empír 
Impresionismus, secese 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

Žák chápe vliv volného umění na umění užité. Užívání 
některých metod uplatňovaných v současném umění a 
digitálních médiích – poč. grafika, fotografie, video, 
animace 

Teorie umění. 
Výtvarné činnosti spojené s oblastí oděvní kultury, 
designu a grafického designu. 
Pojmy: estetika, krásno, vkus x kýč. 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 
prostředků pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 
představ a osobních zkušeností 

Uplatnění subjektivity. 
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ osobních zkušeností. 
Manipulace s objekty 
Pohyb těla a jeho umístění v prostoru. 
Studie hlavy a postavy. 
Uspořádání prostoru, interpretace. 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

Žák zdokonaluje se ve zaznamenávání skutečnosti v 
prostorovém vidění, akčních tvarech malby a kresby 

Manipulace s objekty. 
Pohyb těla a jeho umístění v prostoru. 
Studie hlavy a postavy. 
Uspořádání prostoru, interpretace. 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

Žák ověřuje komunikační účinky, upravených, či 
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v 
sociálních vztazích, 
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, 
nalézá vhodnou formu pro prezentaci vizuálně 
obrazných vyjádření 

Utváření a uplatnění komunikačního obsahu. 
Vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby a 
respektování záměru autora. 
Prezentace ve veřejném prostoru, mediální 
prezentace. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, 
podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže. 
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Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák zvládá časové zařazení dané doby, charakterizuje dobu, pozná 
základní umělecká díla dané doby, pozná nejvýznamnější národní i 
světové památky a osobnosti dané doby 

--> Dějepis -> 7. ročník -> Rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných kulturních památek 

Žák ověřuje komunikační účinky, upravených, či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, 
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového 
účinku, nalézá vhodnou formu pro prezentaci vizuálně obrazných 
vyjádření 

--> Dějepis -> 7. ročník -> Rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných kulturních památek 

Žák zdokonaluje se ve zaznamenávání skutečnosti v prostorovém 
vidění, akčních tvarech malby a kresby 

--> Přírodopis -> 6. ročník -> Žák rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

Žák zvládá časové zařazení dané doby, charakterizuje dobu, pozná 
základní umělecká díla dané doby, pozná nejvýznamnější národní i 
světové památky a osobnosti dané doby 

<-- Dějepis -> 7. ročník -> Rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných kulturních památek 

Žák ověřuje komunikační účinky, upravených, či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, 
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového 
účinku, nalézá vhodnou formu pro prezentaci vizuálně obrazných 
vyjádření 

<-- Dějepis -> 7. ročník -> Rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných kulturních památek 

Žák zdokonaluje se ve zaznamenávání skutečnosti v prostorovém 
vidění, akčních tvarech malby a kresby 

<-- Přírodopis -> 6. ročník -> Žák rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

    

Výtvarná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 
smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

Rozvíjení smyslové citlivosti. 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly. 
Vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů 
při vlastní tvorbě. 
Reflexe ostatních uměleckých děl. 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

Žák rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 
a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

Uplatnění subjektivity. 
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – objekty, 
ilustrace textů, volná malba a kresba, animace, 
komiks, fotografie. 

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 

Žák zvládá časové zařazení dané doby, charakterizuje 
dobu. 
Pozná základní umělecká díla a představitele dané doby 

Dějiny umění 
Moderna 
Postmoderna 
Současné umění 

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 

Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti, vychází ze svých znalostí hist. 
souvislostí a i z osobních zkušeností a prožitků 

Teorie umění. 
Rozbor uměleckého díla. 
Nejvýznamnější světové galerie. 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených 
či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

Žák rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku. 
Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vizuálně 
obrazných vyjádření 

Uplatnění subjektivity 
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – objekty, 
ilustrace textů, volná malba a kresba, animace, 
komiks, fotografie 

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 

Žák zvládá časové zařazení dané doby, charakterizuje 
dobu 

Dějiny umění 
Moderna 
Postmoderna 
Současné umění 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 

Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených 
či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

Ověřování komunikačních účinků. 
Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci 

proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění. 

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 

Žák pozná základní umělecká díla a představitele dané 
doby 

Dějiny umění 
Moderna 
Postmoderna 
Současné umění 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

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

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích 

--> Občanská výchova -> 6. ročník -> Žák uplatňuje vhodné způsoby 
chování a komunikace v různých životních situacích 

Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i 
minulosti, vychází ze svých znalostí hist. souvislostí a i z osobních 
zkušeností a prožitků 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> Žák vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích 

<-- Občanská výchova -> 6. ročník -> Žák uplatňuje vhodné způsoby 
chování a komunikace v různých životních situacích 

Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i 
minulosti, vychází ze svých znalostí hist. souvislostí a i z osobních 
zkušeností a prožitků 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> Žák vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 
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5.18 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Tělesná výchova svým pojetím napomáhá rozvoji zdravého životního stylu a podporuje tělesnou a duševní 
pohodu. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu k pohybovým aktivitám a sportu. 

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

Osvojují si nové pohybové dovednosti, učí se jednat podle pravidel a v duchu fair play. V rámci svých 
individuálních možností jsou žáci postupnými kroky vedeni k rozvoji vlastní tělesné a duševní zdatnosti. 
Velký důraz je kladen na zdravotní tělesnou výchovu, koordinační a regenerační cvičení. 
V 1.-5.ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, v bazénu, na kluzišti 
nebo ve volné přírodě, dle obsahu učiva. Zpravidla ve 2. a 3. ročníku se realizuje výuka plavání v celkovém 
rozsahu nejméně 40hodin. Dále se žáci mohou účastnit „školy v přírodě“ při zajištění všech bezpečnostních 
a hygienických pravidel dle platných vyhlášek (viz vnitřní směrnice Škola v přírodě). 

Integrace předmětů  Tělesná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: - vytváří prostor pro dostatečné osvojování pohybových dovedností 
          - nechá žáky vybrat vhodné kondiční, posilovací nebo relaxační cviky pro rozcvičení 
          - učí žáky rozpoznat tělesné aktivity zdraví prospěšné a zdraví ohrožující 
Žák: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 
vlastní učení 
        - umí rozpoznat vlastní pohybové schopnosti a rozvíjí je 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: - přiděluje role rozhodčího žákům a učí jednat přiměřeně ve vypjatých situacích 
          - přiděluje role organizátora a učí tak žáky hájit své stanovisko a vyjádřit svůj názor 
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Název předmětu Tělesná výchova 

Žák: -  vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem             a vytrvale hledá konečné řešení problému 
        - přemýšlí o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledá tréninkové cesty, vhodné taktiky 
v individuálních i kolektivních sportech, prožívá souvislosti mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou. 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: - učí žáky vyjadřovat se přesně, srozumitelně a používat správného názvosloví 
          - důrazem na dodržování pravidel vede žáky ke hře v duchu „fair – play“ 
Žák: - vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva. 
        - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: - podporuje sport. činnost ve skupinách, kde je nutná spolupráce na dosaženém výsledku (lyžařské 
kurzy, sport. turnaje, soutěže) 
          - rozvíjí spolupráci uvnitř kolektivu sportovního družstva 
 
Žák: - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu 
        - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc 
nebo o ni požádá 
         
  

Kompetence občanské: 
Učitel: - netoleruje v hodinách nekamarádské chování 
          - uplatňuje pozitivní hodnocení a motivaci žáků 
          - vede žáky k sebehodnocení 
Žák: -  je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
        - respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví  
     

Kompetence pracovní: 
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Učitel: - vyžaduje vhodné sportovní vybavení pro výuku 
          - důsledně dbá na dodržování pravidel chování 
Žák: - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
        - zpracovává a prezentuje naměřené výkony 

Kompetence digitální: 
Učitel: - digitální zařízení lze využít při učení, nácviku nových dovedností a opravě chyb 
          - vede žáky k využívání digitálních technologií k zefektivnění či zjednodušení pohybového nácviku, 
správného pohybu či při kompenzaci. K nápravě špatných pohybových vzorců a podpoře zdravého 
životního stylu             
Žák: - získává, vyhledává, kriticky posuzuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, 
způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu  
        - používá digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do 
společnosti 

    

Tělesná výchova 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

Žák reaguje na jednoduché povely a signály Význam pohybu pro zdraví, komunikace v Tv. 

Bezpečnost při pohybových činnostech. 

Rytmické a kondiční formy cvičení (průpravná, 
kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení). 

Předvede jednoduchý taneční krok s hudbou. 

Pohybové hry. 

Základy gymnastiky, akrobacie, cvičení s náčiním a na 
nářadí. 

Základy atletiky - běhy, skok do dálky, z místa, hod 
míčkem. 

Základy sportovních her - minifotbal, vybíjená, 
minikošíková. 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a Žák používá vhodné oblečení a obuv na sport Význam pohybu pro zdraví, komunikace v Tv. 
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Tělesná výchova 1. ročník  

bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

Hygiena při TV, příprava organismu. 

Bezpečnost při pohybových činnostech. 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

Žák dodržuje pokyny pro bezpečnost při pohybových 
činnostech. 

Bezpečnost při pohybových činnostech. 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Žák se snaží o správné provádění cviků pod vedením 
učitele 

Rytmické a kondiční formy cvičení (průpravná, 
kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení). 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

Předvede jednoduchý taneční krok s hudbou. 

Základy gymnastiky, akrobacie, cvičení s náčiním a na 
nářadí. 

Základy atletiky - běhy, skok do dálky, z místa, hod 
míčkem. 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost 
se zdravím 

Význam pohybu pro zdraví, komunikace v Tv. 

Hygiena při TV, příprava organismu. 

Pohybové hry. 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

Žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech, respektuje význam přípravy 
organismu před cvičením 

Význam pohybu pro zdraví, komunikace v Tv. 

Hygiena při TV, příprava organismu. 

Bezpečnost při pohybových činnostech. 

Základy gymnastiky, akrobacie, cvičení s náčiním a na 
nářadí. 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Žák předvede v souladu se svými individuálními 
schopnostmi jednoduché pohybové činnosti měření a 
porovnávání 

Základy gymnastiky, akrobacie, cvičení s náčiním a na 
nářadí. 

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 

Základy atletiky - běhy, skok do dálky, z místa, hod 
míčkem. 
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Tělesná výchova 1. ročník  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Žák předvede v souladu s individuálními předpoklady 
základní pohybové výkony, usiluje o jejich zlepšení 

Rytmické a kondiční formy cvičení (průpravná, 
kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení). 

Předvede jednoduchý taneční krok s hudbou. 

Základy gymnastiky, akrobacie, cvičení s náčiním a na 
nářadí. 

Základy atletiky - běhy, skok do dálky, z místa, hod 
míčkem. 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

Žák ovládá a dodržuje základní pravidla, snaží se 
spolupracovat s ostatními hráči, dodržuje pravidla fair 
play 

Pohybové hry. 

Základy sportovních her - minifotbal, vybíjená, 
minikošíková. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Žák se učí rozeznávat vhodné činnosti 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák reaguje na jednoduché povely a signály --> Prvouka -> 1. ročník -> Žák se orientuje a bezpečně pohybuje v 
blízkém okolí školy a svého bydliště, vyznačí školu i bydliště na 
mapě, pozná některá významná místa a kulturní či historické 
památky (obecní úřad, knihovnu, klášter..) orientuje se v prostorách 
školy 

Žák ovládá a dodržuje základní pravidla, snaží se spolupracovat s 
ostatními hráči, dodržuje pravidla fair play 

--> Prvouka -> 1. ročník -> Žák respektuje spolužáky s jejich přednostmi 
i nedostatky, pokusí se přizpůsobit, aplikuje zásady správného 
chování ve škole i mimo ni, rozliší nesprávné chování jiných i u sebe 

Žák reaguje na jednoduché povely a signály <-- Prvouka -> 1. ročník -> Žák se orientuje a bezpečně pohybuje v 
blízkém okolí školy a svého bydliště, vyznačí školu i bydliště na 
mapě, pozná některá významná místa a kulturní či historické 
památky (obecní úřad, knihovnu, klášter..) orientuje se v prostorách 
školy 

Žák ovládá a dodržuje základní pravidla, snaží se spolupracovat s <-- Prvouka -> 1. ročník -> Žák respektuje spolužáky s jejich přednostmi 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

267 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

ostatními hráči, dodržuje pravidla fair play i nedostatky, pokusí se přizpůsobit, aplikuje zásady správného 
chování ve škole i mimo ni, rozliší nesprávné chování jiných i u sebe 

    

Tělesná výchova 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

Žák správně reaguje na jednoduché povely a signály, 
dodržuje pokyny pro bezpečnost při pohybových 
činnostech 

Komunikace v Tv, Bezpečnost při pohybových 
činnostech 

Základy gymnastiky - akrobacie, lavička, cvičení s 
náčiním 

Základy atletiky - běhy, hod míčkem 

Bruslení 

Zdravotně zaměřené činnosti, Pohybové hry, Rytmické 
a kondiční formy cvičení 

Základy sportovních her - minifotbal, vybíjená, 
minikošíková 

Turistika a pobyt v přírodě 

Plavání 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

Žák správně provádí cviky pod vedením učitele Základy atletiky - běhy, hod míčkem 

Bruslení 

Zdravotně zaměřené činnosti, Pohybové hry, Rytmické 
a kondiční formy cvičení 

Plavání 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost 
se zdravím 

Zdravotně zaměřené činnosti, Pohybové hry, Rytmické 
a kondiční formy cvičení 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Žák předvede v souladu se svými individuálními 
schopnostmi jednoduché pohybové činnosti měření a 
porovnávání 

Základy gymnastiky - akrobacie, lavička, cvičení s 
náčiním 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

Žák dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových 
činnostech 

Základy gymnastiky - akrobacie, lavička, cvičení s 
náčiním 

Základy atletiky - běhy, hod míčkem 
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Bruslení 

Zdravotně zaměřené činnosti, Pohybové hry, Rytmické 
a kondiční formy cvičení 

Základy sportovních her - minifotbal, vybíjená, 
minikošíková 

Turistika a pobyt v přírodě 

Plavání 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Žák předvede základní pohybové výkony, usiluje o jejich 
zlepšení 

Základy gymnastiky - akrobacie, lavička, cvičení s 
náčiním 

Základy atletiky - běhy, hod míčkem 

Bruslení 

Plavání 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

Žák ovládá a dodržuje základní pravidla týmových 
sportů, spolupracuje s ostatními hráči, dodržuje pravidla 
fair play, pozná zjevný přestupek, adekvátně na 
přestupek reaguje 

Základy sportovních her - minifotbal, vybíjená, 
minikošíková 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Žák respektuje ochranu životního prostředí, 
překonávání překážek 

Turistika a pobyt v přírodě 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Žák se adaptuje na vodní prostředí, dodržuje hygienu 
plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
základní plavecké dovednosti 

Plavání 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Žák rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací při soutěži a konkurenci  

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím --> Hudební výchova -> 2. ročník -> Žák reaguje pohybem na znějící 
hudbu, vyjadřuje tempo, dynamiku, směr melodie 

Žák se adaptuje na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, 
zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké 
dovednosti 

--> Prvouka -> 2. ročník -> Žák dokáže přivolat pomoc pro sebe i pro 
jiné lidi v případě nebezpečí, učí se zachovat rozvahu a klid, 
nezmatkuje 

Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím <-- Hudební výchova -> 2. ročník -> Žák reaguje pohybem na znějící 
hudbu, vyjadřuje tempo, dynamiku, směr melodie 

Žák se adaptuje na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, 
zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké 
dovednosti 

<-- Prvouka -> 2. ročník -> Žák dokáže přivolat pomoc pro sebe i pro 
jiné lidi v případě nebezpečí, učí se zachovat rozvahu a klid, 
nezmatkuje 

    

Tělesná výchova 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Žák chápe význam pohybu pro zdraví, spojuje 
pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím 

Organizace při TV, komunikace v TV, zásady jednání a 
chování 

Hygiena při Tv 

Zdravotně zaměřené činnosti, rytmické a kondiční 
formy cvičení, pohybové hry 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

Žák uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti Hygiena při Tv 

Zdravotně zaměřené činnosti, rytmické a kondiční 
formy cvičení, pohybové hry 

Základy gymnastiky - akrobacie, přeskok, nářadí 

Základy atletiky - běh, hod, šplh 

Bruslení 

Plavání 

Základy sportovních her 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

Žák reaguje na základní povely a povely k osvojované 
činnosti 

Organizace při TV, komunikace v TV, zásady jednání a 
chování 

Zdravotně zaměřené činnosti, rytmické a kondiční 
formy cvičení, pohybové hry 
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Základy gymnastiky - akrobacie, přeskok, nářadí 

Základy atletiky - běh, hod, šplh 

Bruslení 

Plavání 

Základy sportovních her 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

Žák pod vedením učitele přesně opakuje cviky Zdravotně zaměřené činnosti, rytmické a kondiční 
formy cvičení, pohybové hry 

Základy gymnastiky - akrobacie, přeskok, nářadí 

Základy atletiky - běh, hod, šplh 

Bruslení 

Plavání 

Základy sportovních her 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti, týmové i individuální, 
usiluje o jejich zlepšení 

Zdravotně zaměřené činnosti, rytmické a kondiční 
formy cvičení, pohybové hry 

Základy sportovních her 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti 

Plavání 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

Žák se účastní týmových pohybových činností, soutěží, 
ovládá základní pravidla hraných her, spolupracuje při 
týmových a soutěživých činnostech, chová se podle 
zásad fair play 

Organizace při TV, komunikace v TV, zásady jednání a 
chování 

Základy sportovních her 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

Žák uplatňuje správný způsob držení těla v různých 
polohách 

Správné držení těla při různých činnostech 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

Žák zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
jeho oslabením 

Jednoduchá cvičení na oslabené části těla 
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Tělesná výchova 3. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Žák reguluje vlastní jednání i prožívání, cvičí sebekontrolu 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti --> Prvouka -> 3. ročník -> Žák uplatňuje základní hygienické, režimové 
a jiné zdravotně preventivní návyky na základě elementárních 
znalostí o lidském těle 

Žák uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti <-- Prvouka -> 3. ročník -> Žák uplatňuje základní hygienické, režimové 
a jiné zdravotně preventivní návyky na základě elementárních 
znalostí o lidském těle 

    

Tělesná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

Žák se orientuje v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích 
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti, adekvátně 
reaguje na úraz spolužáka 

Zdroje informací o pohybových činnostech, hygiena 
při TV, vhodné oblečení a obutí 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k Žák rychle a přesně reaguje na povely Komunikace v TV 
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Tělesná výchova 4. ročník  

osvojované činnosti a její organizaci 

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 

Žák se podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, 
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení 
své zdatnosti 
Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v 
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo svalovým 
oslabením 

Zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinaci 
pohybu, pohybové hry 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her 

Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti, jednoduše zhodnotí 
kvalitu pohybové činnosti spolužáka, užívá tělocvičné 
názvosloví, vytváří vlastní varianty her 

Základy gymnastiky - akrobacie, cvičení s náčiním, 
cvičení na nářadí 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti, týmové i individuální, 
usiluje o jejich zlepšení 

Rytmická a kondiční gymnastika, základy atletiky (běh, 
skok a hod míčkem) 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her 

Zdravotně zaměřené činnosti, rytmické a kondiční 
formy cvičení, pohybové hry 

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 

Žák dodržuje pravidla her a soutěží 
Pozná a označí přestupky proti pravidlům a adekvátně 
na ně reaguje 
Při pohybových činnostech respektuje opačné pohlaví 
Jedná fair play 

Základy sportovních her 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

Žák uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech, zaujímá správné 
základní cvičební polohy 

Základy speciálních cvičení 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Žák chápe význam pohybu pro zdraví, spojuje 
pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím 

Organizace při TV, komunikace v TV, zásady jednání a 
chování 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

Žák chápe pohybové činnosti, soutěže, spolupráci v 
týmu, ovládá základní pravidla hraných her, 
spolupracuje při týmových a soutěživých činnostech, fair 
play 

Základy sportovních her 

Pohybové hry 
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Tělesná výchova 4. ročník  

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

Žák uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti, zásady 
první pomoci 

Hygiena při TV, vhodné oblečení a obutí 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

Žák dokáže jednoduše zhodnotit kvalitu pohybové 
činnosti spolužáků 

Základy gymnastiky - akrobacie, cvičení s náčiním, 
cvičení na nářadí 

Pohybové hry 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

Žák zná a užívá tělocvičné názvosloví, dokáže cvičit 
podle jednoduchého nákresu a popisu 

Základní povely při nástupech, základní pojmy 
jednotlivých tělocvičných úkonů 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

Žák zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže 
na úrovni třídy, dokáže změřit základní pohybové 
výkony a porovnat je s předchozími výsledky 

Měření a posuzování pohybových dovedností 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

Žák zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování 

Základy speciálních cvičení 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

Žák samostatně upozorní na činnosti, které jsou v 
rozporu s jeho oslabením 

Zdravotní cvičení řešící zdravotní oslabení 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

Žák zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 

Zdravotní cvičení řešící zdravotní oslabení 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák dodržuje pravidla her a soutěží Pozná a označí přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje Při pohybových činnostech 
respektuje opačné pohlaví Jedná fair play 

--> Vlastivěda -> 4. ročník -> Žák 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) 

Žák dodržuje pravidla her a soutěží Pozná a označí přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje Při pohybových činnostech 

<-- Vlastivěda -> 4. ročník -> Žák vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

respektuje opačné pohlaví Jedná fair play škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

    

Tělesná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

Žák uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti, zásady 
první pomoci 

Hygiena při TV, vhodné oblečení a obutí 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

Žák rychle a přesně reaguje na povely Komunikace v TV, základní povely v TV 

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 

Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového 
režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, 
projevuje samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, 
vytváří a hraje vlastní varianty her 

Koordinace pohybu, rozvoj síly a rychlosti, pohybové 
hry. Bruslení 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her 

Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti 

Základy gymnastiky- akrobacie, cvičení s náčiním, 
cvičení na nářadí 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

Žák dokáže jednoduše zhodnotit kvalitu pohybové 
činnosti spolužáků 

Základy gymnastiky- akrobacie, cvičení s náčiním, 
cvičení na nářadí 

Základy pohybové činnosti - gymnastika, cvičení s 
náčiním a na nářadích 
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Tělesná výchova 5. ročník  

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

Žák zná a užívá tělocvičné názvosloví, dokáže cvičit 
podle jednoduchého nákresu a popisu 

Základy gymnastiky- akrobacie, cvičení s náčiním, 
cvičení na nářadí 

Základní povely při nástupech, základní pojmy 
jednotlivých tělocvičných úkonů 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

Žák zvládá základní techniku speciálních cvičení, 
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle a podle 
pokynů učitele 

Pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV 

Základy speciálních cvičení 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

Žák zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování 

Základy speciálních cvičení 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

Žák zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže 
na úrovni třídy, dokáže změřit základní pohybové 
výkony a porovnat je s předchozími výsledky 

Měření a posuzování pohybových dovedností 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

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 

Žák 
dodržuje pravidla her a soutěží. Pozná, označí a reaguje 
na přestupky proti pravidlům. Jedná fair play 

Základy sportovních her 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

Žák 
uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech, zaujímá správné 
základní cvičební polohy 

Základy speciálních cvičení 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

Žák se orientuje v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě 
bydliště; samostatně získá potřebné informace 

Zdroje informací o pohybových činnostech 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

Žák samostatně upozorní na činnosti, které jsou v 
rozporu s jeho oslabením 

Zdravotní cvičení řešící zdravotní oslabení 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

Žák zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 

Zdravotní cviky zaměřená na jednotlivé zdravotní 
oslabení 
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Tělesná výchova 5. ročník  

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

Žák chápe pohybové činnosti, soutěže, spolupráci v 
týmu, ovládá základní pravidla hraných her, 
spolupracuje při týmových a soutěživých činnostech, fair 
play 

Pohybové hry. 

Základy sportovních her - fotbal, vybíjená, košíková, 
přehazovaná, florbal 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti, týmové i individuální, 
usiluje o jejich zlepšení 

Zdravotně zaměřené činnosti, rytmické a kondiční 
formy cvičení, pohybové hry 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Žák chápe význam pohybu pro zdraví, spojuje 
pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím 

Organizace při TV, komunikace v TV, zásady jednání a 
chování 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti, zásady první pomoci --> Přírodověda -> 5. ročník -> Žák rozpozná život ohrožující zranění; 
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti 

--> Hudební výchova -> 5. ročník -> Žák ztvárňuje hudbu pohybem s 
využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové improvizace 

Žák uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti, zásady první pomoci <-- Přírodověda -> 5. ročník -> Žák rozpozná život ohrožující zranění; 
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti 

<-- Hudební výchova -> 5. ročník -> Žák ztvárňuje hudbu pohybem s 
využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové improvizace 

    

Tělesná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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Tělesná výchova 6. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

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 

Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, pohybové činnosti zařazuje pravidelně, změří 
svoji srdeční frekvenci, aplikuje v pohybové aktivitě 
vytrvalostního charakteru 

Rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců, 
význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

Žák vybere pohybovou aktivitu pro rozvoj či udržení 
fyzické kondice 

Kondiční programy s různým zatížením organismu, 
rozvoj rychlostních, silových a koordinačních 
schopností 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

Žák se připraví samostatně pro různou pohybovou 
činnost, analyzuje svůj zdravotní stav, aktuální kondici a 
aplikuje průpravná, vyrovnávací a relaxační cvičení 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

Žák vyjádří vlastními slovy škodlivost návykových látek a 
vyjmenuje důsledky návykových látek pro organismus 

Hygiena a bezpečnost 

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 

Žák předvede první pomoc, stanoví postup při řešení 
zranění, popíše postup záchrany raněného a 
komunikace se záchrannými složkami 

V nestandardním prostředí základní první pomoc při 
TV a sportu v různém prostředí a klimatických 
podmínkách, improvizované ošetření poranění a 
odsun raněného, bezpečnost 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

Žák chápe význam pohybových her, dokáže při hrách 
navázat mezilidské vztahy a upevňuje je, snaží se o fair 
play jednání při hrách, uvědomuje si, že každá hra je 
vhodná pro určitý věk, počet hráčů, konkrétní složení 
hráčů, prostředí 

Pohybové hry (basketball, fotbal, volejbal, florbal) i 
netradiční pohybové hry (kin-kball, fresbee, ringo, 
ringette, branball, člověče nezlob se, softball, 
přehazovaná apod.), bruslení - radost ze hry, prožitek, 
spolupráce 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

Žák umí posoudit provedení osvojované pohybové 
činnosti, umí označit nedostatky a jejich příčiny. 

Gymnastika a rytmické cvičení s hudbou (kondiční 
cvičení, tanec), úpoly, atletika (běhy, skoky, hod a vrh), 
sportovní hry (podle možností a vybavení) 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 

Žák užívá osvojované názvosloví Komunikace v TV (tělocvičná terminologie, povely, 
gesta, signály) 
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Tělesná výchova 6. ročník  

časopisů, uživatele internetu 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

Žák uplatňuje základní olympijské myšlenky (čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochrana přírody) dodržuje pravidla 
hry, kolektivu, respektuje druhého, dokáže se vcítit do 
prožitku druhých, raduje se z úspěchu druhých 

Historie a současnost ve sportu, soutěže, olympiáda, 
osobnos 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

Žák umí spolupracovat a dohodnout se na taktice 
vedoucí k úspěchu družstva 

Spolupráce a základy dohody na taktice vedoucí k 
úspěchu družstva 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

Žák rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 
(sportovních her, soutěží) 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

Žák sleduje a hodnotí prvky pohybové činnosti Posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

Žák zorganizuje (samostatně i v týmu) jednoduché 
turnaje a závody 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 
(sportovních her, soutěží), podílí se na organizaci 
sportovních soutěží 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

Žák zpracuje data a informace o pohybových aktivitách Zápis a vyhodnocení výkonů, stanových umístění, 
změření času, výkonů, vytvoření tabulky 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

Žák uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

Základní druhy oslabení, jejich příčiny a důsledky 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

Žák samostatně zařazuje do svého pohybového režimu 
speciální cvičení související s vlastním oslabením 

Speciální cvičení - oslabení pohybového systému, 
oslabení vnitřních orgánů, oslabení smyslových a 
nervových funkcí (zraku, sluchu, neuropsychického 
onemocnění) 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

Žák se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

Všestranné rozvíjející pohybové činnosti (pohybové 
činnosti v návaznosti na obsah TV s přihlédnutím ke 
konkrétnímu druhu a stupni oslabení) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Žák podporuje dobré vztahy, je empatický, respektuje, umí podpořit a pomoci. 

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák vyjádří vlastními slovy škodlivost návykových látek a vyjmenuje 
důsledky návykových látek pro organismus 

--> Výchova ke zdraví -> 6. ročník -> Žák uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

Žák vyjádří vlastními slovy škodlivost návykových látek a vyjmenuje 
důsledky návykových látek pro organismus 

<-- Výchova ke zdraví -> 6. ročník -> Žák uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

    

Tělesná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, pohybové činnosti zařazuje pravidelně, změří 
svoji srdeční frekvenci, aplikuje v pohybové aktivitě 
vytrvalostního charakteru 

Rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců, 
význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

Žák vybere pohybovou aktivitu pro rozvoj či udržení 
fyzické kondice 

Kondiční programy s různým zatížením organismu, 
rozvoj rychlostních, silových a koordinačních 
schopností 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

Žák se připraví samostatně pro různou pohybovou 
činnost, analyzuje svůj zdravotní stav, aktuální kondici a 
aplikuje průpravná, vyrovnávací a relaxační cvičení 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 

Žák vyjádří vlastními slovy škodlivost návykových látek a 
vyjmenuje důsledky návykových látek pro organismus 

Hygiena a bezpečnost 
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pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

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 

Žák předvede první pomoc, stanoví postup při řešení 
zranění, popíše postup záchrany raněného a 
komunikace se záchrannými složkami 

V nestandardním prostředí základní první pomoc při 
TV a sportu v různém prostředí a klimatických 
podmínkách, improvizované ošetření poranění a 
odsun raněného, bezpečnost 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

Žák chápe význam pohybových her, dokáže při hrách 
navázat mezilidské vztahy a upevňuje je, snaží se o fair 
play jednání při hrách, uvědomuje si, že každá hra je 
vhodná pro určitý věk, počet hráčů, konkrétní složení 
hráčů, prostředí 

Pohybové hry (basketball, fotbal, volejbal, florbal) i 
netradiční pohybové hry (kin-kball, fresbee, ringo, 
ringette, branball, člověče nezlob se, softball, 
přehazovaná apod.), bruslení - radost ze hry, prožitek, 
spolupráce 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

Žák umí posoudit provedení osvojované pohybové 
činnosti, umí označit nedostatky a jejich příčiny. 

Gymnastika a rytmické cvičení s hudbou (kondiční 
cvičení, tanec), úpoly, atletika (běhy, skoky, hod a vrh), 
sportovní hry (podle možností a vybavení) 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

Žák užívá osvojované názvosloví Komunikace v TV (tělocvičná terminologie, povely, 
gesta, signály) 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

Žák uplatňuje základní olympijské myšlenky (čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochrana přírody) dodržuje pravidla 
hry, kolektivu, respektuje druhého, dokáže se vcítit do 
prožitku druhých, raduje se z úspěchu druhých 

Historie a současnost ve sportu, soutěže, olympiáda, 
osobnosti 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

Žák umí spolupracovat a dohodnout se na taktice 
vedoucí k úspěchu družstva 

Spolupráce a základy dohody na taktice vedoucí k 
úspěchu družstva 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

Žák rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 
(sportovních her, soutěží) 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

Žák sleduje a hodnotí prvky pohybové činnosti Posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

Žák zorganizuje (samostatně i v týmu) jednoduché 
turnaje a závody 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 
(sportovních her, soutěží), podílí se na organizaci 
sportovních soutěží 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o Žák zpracuje data a informace o pohybových aktivitách Zápis a vyhodnocení výkonů, stanových umístění, 
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pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci změření času, výkonů, vytvoření tabulky 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

Žák uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

Základní druhy oslabení, jejich příčiny a důsledky 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

Žák samostatně zařazuje do svého pohybového režimu 
speciální cvičení související s vlastním oslabením 

Speciální cvičení - oslabení pohybového systému, 
oslabení vnitřních orgánů, oslabení smyslových a 
nervových funkcí (zraku, sluchu, neuropsychického 
onemocnění) 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

Žák se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

Všestranné rozvíjející pohybové činnosti v návaznosti 
na obsah TV s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a 
stupni oslabení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák umí využít svoji kreativitu (pružnost nápadů, originalita, citlivost, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák chápe význam pohybových her, dokáže při hrách navázat 
mezilidské vztahy a upevňuje je, snaží se o fair play jednání při 
hrách, uvědomuje si, že každá hra je vhodná pro určitý věk, počet 
hráčů, konkrétní složení hráčů, prostředí 

--> Občanská výchova -> 7. ročník -> Žák kriticky hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a jednání 

Žák chápe význam pohybových her, dokáže při hrách navázat 
mezilidské vztahy a upevňuje je, snaží se o fair play jednání při 
hrách, uvědomuje si, že každá hra je vhodná pro určitý věk, počet 
hráčů, konkrétní složení hráčů, prostředí 

<-- Občanská výchova -> 7. ročník -> Žák kriticky hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a jednání 

    

Tělesná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

282 

Tělesná výchova 8. ročník  

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

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 

Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, pohybové činnosti zařazuje 
pravidelně, změří svoji srdeční frekvenci, aplikuje v 
pohybové aktivitě vytrvalostního charakteru 

Rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců, 
význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

Žák vybere pohybovou aktivitu pro rozvoj či udržení 
fyzické kondice 

Kondiční programy s různým zatížením organismu, 
rozvoj rychlostních, silových a 
koordinačních schopností 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

Žák se připraví samostatně pro různou pohybovou 
činnost, analyzuje svůj zdravotní stav, aktuální kondici a 
aplikuje průpravná, vyrovnávací a relaxační cvičení 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

Žák vyjádří vlastními slovy škodlivost návykových látek a 
vyjmenuje důsledky návykových látek pro organismus 

Hygiena a bezpečnost 

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 

Žák předvede první pomoc, stanoví postup při řešení 
zranění, popíše postup záchrany raněného a 
komunikace se záchrannými složkami 

V nestandardním prostředí základní první pomoc při 
TV a sportu v různém prostředí a klimatických 
podmínkách, improvizované ošetření poranění a 
odsun raněného, bezpečnost 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

Žák chápe význam pohybových her, dokáže při hrách 
navázat mezilidské vztahy a upevňuje je, snaží se o fair 
play jednání při hrách, uvědomuje si, že každá hra je 
vhodná pro určitý věk, počet hráčů, konkrétní složení 
hráčů, prostředí 

Pohybové hry (basketball, fotbal, volejbal, florbal) i 
netradiční pohybové hry (kin-kball, fresbee, ringo, 
ringette, branball, člověče nezlob se, softball, 
přehazovaná apod.), bruslení - radost ze hry, prožitek, 
spolupráce 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

Žák umí posoudit provedení osvojované pohybové 
činnosti, umí označit nedostatky a jejich příčiny. 

Gymnastika a rytmické cvičení s hudbou (kondiční 
cvičení, tanec), úpoly, atletika (běhy, skoky, hod a vrh), 
sportovní hry (podle možností a vybavení) 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni Žák užívá osvojované názvosloví Komunikace v TV (tělocvičná terminologie, povely, 
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cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

gesta, signály) 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

Žák uplatňuje základní olympijské myšlenky (čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochrana přírody) dodržuje pravidla 
hry, kolektivu, respektuje druhého, dokáže se vcítit do 
prožitku druhých, raduje se z úspěchu druhých 

Historie a současnost ve sportu, soutěže, olympiáda, 
osobnosti 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

Žák umí spolupracovat a dohodnout se na taktice 
vedoucí k úspěchu družstva 

Spolupráce a základy dohody na taktice vedoucí k 
úspěchu družstva 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

Žák rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 
(sportovních her, soutěží) 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

Žák sleduje a hodnotí prvky pohybové činnosti Posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

Žák zorganizuje (samostatně i v týmu) jednoduché 
turnaje a závody 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 
(sportovních her, soutěží), podílí se na organizaci 
sportovních soutěží 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

Žák zpracuje data a informace o pohybových aktivitách Zápis a vyhodnocení výkonů, stanových umístění, 
změření času, výkonů, vytvoření tabulky 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

Žák uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

Základní druhy oslabení, jejich příčiny a důsledky 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

Žák samostatně zařazuje do svého pohybového režimu 
speciální cvičení související s vlastním oslabením 

Speciální cvičení - oslabení pohybového systému, 
oslabení vnitřních orgánů, oslabení smyslových a 
nervových funkcí (zraku, sluchu, neuropsychického 
onemocnění) 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

Žák se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

Všestranné rozvíjející pohybové činnosti v návaznosti 
na obsah TV s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a 
stupni oslabení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Žák udržuje tolerantní vztahy a rozvíjí spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost. 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního 
oslabení 

--> Přírodopis -> 8. ročník -> Žák určí polohu a objasní stavbu a funkci 
orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

Žák se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního 
oslabení 

<-- Přírodopis -> 8. ročník -> Žák určí polohu a objasní stavbu a funkci 
orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

    

Tělesná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

Žák chápe význam pohybových her, dokáže při hrách 
navázat mezilidské vztahy a upevňuje je, snaží se o fair 
play jednání při hrách, uvědomuje si, že každá hra je 
vhodná pro určitý věk, počet hráčů, konkrétní složení 
hráčů, prostředí 

Pohybové hry (basketball, fotbal, volejbal, florbal) i 
netradiční pohybové hry (kin-kball, fresbee, ringo, 
ringette, branball, člověče nezlob se, softball, 
přehazovaná apod.), bruslení - radost ze hry, prožitek, 
spolupráce 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

Žák umí posoudit provedení osvojované pohybové 
činnosti, umí označit nedostatky a jejich příčiny. 

Gymnastika a rytmické cvičení s hudbou (kondiční 
cvičení, tanec), úpoly, atletika (běhy, skoky, hod a vrh), 
sportovní hry (podle možností a vybavení) 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

Žák rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 
(sportovních her, soutěží) 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

Žák uplatňuje základní olympijské myšlenky (čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochrana přírody) dodržuje pravidla 
hry, kolektivu, respektuje druhého, dokáže se vcítit do 

Historie a současnost ve sportu, soutěže, olympiáda, 
osobnosti 
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prožitku druhých, raduje se z úspěchu druhých 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

Žák umí spolupracovat a dohodnout se na taktice 
vedoucí k úspěchu družstva 

Spolupráce a základy dohody na taktice vedoucí k 
úspěchu družstva 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

Žák užívá osvojované názvosloví Komunikace v TV (tělocvičná terminologie, povely, 
gesta, signály) 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

Žák sleduje a hodnotí prvky pohybové činnosti Posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

Žák zorganizuje (samostatně i v týmu) jednoduché 
turnaje a závody 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 
(sportovních her, soutěží), podílí se na organizaci 
sportovních soutěží 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

Žák zpracuje data a informace o pohybových aktivitách Zápis a vyhodnocení výkonů, stanových umístění, 
změření času, výkonů, vytvoření tabulky 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

Žák uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 

Základní druhy oslabení, jejich příčiny a důsledky 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

Žák samostatně zařazuje do svého pohybového režimu 
speciální cvičení související s vlastním oslabením 

Speciální cvičení - oslabení pohybového systému, 
oslabení vnitřních orgánů, oslabení smyslových a 
nervových funkcí (zraku, sluchu, neuropsychického 
onemocnění) 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

Žák se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

Všestranné rozvíjející pohybové činnosti v návaznosti 
na obsah TV s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a 
stupni oslabení 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, pohybové činnosti zařazuje 
pravidelně, změří svoji srdeční frekvenci, aplikuje v 
pohybové aktivitě vytrvalostního charakteru 

Rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců, 
význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

Žák vybere pohybovou aktivitu pro rozvoj či udržení 
fyzické kondice 

Kondiční programy s různým zatížením organismu, 
rozvoj rychlostních, silových a 
koordinačních schopností 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

Žák se připraví samostatně pro různou pohybovou 
činnost, analyzuje svůj zdravotní stav, aktuální kondici a 
aplikuje průpravná, vyrovnávací a relaxační cvičení 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení 
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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 

Žák vyjádří vlastními slovy škodlivost návykových látek a 
vyjmenuje důsledky návykových látek pro organismus 

Hygiena a bezpečnost 

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 

Žák předvede první pomoc, stanoví postup při řešení 
zranění, popíše postup záchrany raněného a 
komunikace se záchrannými složkami 

V nestandardním prostředí základní první pomoc při 
TV a sportu v různém prostředí a klimatických 
podmínkách, improvizované ošetření poranění a 
odsun raněného, bezpečnost 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Žák přispívá k utváření zdravého životního stylu, řeší problémy spojené s ochranou životního prostředí. 
 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení 

--> Výchova ke zdraví -> 6. ročník -> Žák samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 

Žák uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení 

<-- Výchova ke zdraví -> 6. ročník -> Žák samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 
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5.19 Výchova ke zdraví  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

       Povinný    Povinný  

    

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech složek 
(sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně zodpovědný. 

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

Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci si 
upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat 
škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. 
Žáci se učí získávat komplexní pohled na život kolem sebe z hlediska zdravotních potřeb a životních 
perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví, jako důležité životní hodnoty. Rozšiřují 
si a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole.          
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je propojen s průřezovými tématy  Osobnostní a sociální výchova, 
Environmentální výchova a Výchova demokratického občana. 
Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 9. ročníku 1 hodinu týdně.  Výuka probíhá většinou ve třídách, 
výjimečně v terénu. 

Integrace předmětů  Výchova ke zdraví 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 

    nabízí žákům aktivizační metody s tématikou zdraví  vedoucí k ochotě  se o ně zajímat 

    předkládá dostatek spolehlivých informačních zdrojů a vede k jejich využívání 
Žák: 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
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zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

    vede žáky k porovnávání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních praktických zkušeností 
o člověku a jeho zdraví a k vyvozování optimálních praktických postupů v rámci svých možností  

    vede žáky k pozorování praktických jevů a jednání lidí souvisejících se zdravím (především 
civilizačními chorobami), k jejich vyhodnocování vyvozování praktických závěrů pro současnost i 
budoucnost 

Žák: 

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností  

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí  

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

  se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků 

  vede žáky k formulování vlastních názorů na problematiku zdraví 
Žák: 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 

   zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci 

   vytváří dostatek situací k poznání potřeby vzájemného respektu i pomoci 

   rozvíjí sebedůvěru a možnost ovlivňování vlastního zdraví 
Žák: 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
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druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, 
na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné 
práce 

Kompetence občanské: 
Učitel: 

 nabízí žákům dostatek příležitostí k pochopení práv a povinností souvisejících se zdravím, 
partnerskými a rodinnými vztahy, předcházení krizových situací, hrubého zacházení, násilí apod. 

Žák: 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová 
se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

 nabízí dostatek situací k propojení problematiky člověka, jeho hygieny ochrany zdraví s otázkami 
ochrany zdraví při práci a  zájmové činnosti 

Žák: 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

Kompetence digitální: 
Učitel: 

  vede žáky k ovládání běžně používaných digitálních zařízení a aplikací včetně služeb, které využívají 
při učení i při zapojení do života školy a do společnosti                             

  ponechává prostor pro samostatné rozhodování žáků, které technologie pro danou činnost či 
řešený problém použít 

  seznamuje žáky s významem digitálních technologií pro lidskou společnost, s novými 
technologiemi a hodnocením jejich přínosů a rizikem jejich využívání 

  upozorňuje žáky na situace, které ohrožují bezpečnost zařízení i dat a na situace s negativním 
dopadem na jejich tělesné  a duševní zdraví i zdraví ostatních 
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  nabádá žáky k etickému chování v komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí 
Žák: 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti 

 samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít 

 získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu  

    

Výchova ke zdraví 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

Žák dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

výživa a zdraví 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

Žák uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se 
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 

ochrana před přenosnými chorobami 

ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a 
před úrazy 

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 

Žák vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah 
mezi uspokojováním základních lidských potřeb a 
hodnotou zdraví 

tělesná a duševní hygiena, denní režim 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

Žák vyjádří svůj názor k problematice zdraví a diskutuje 
o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví 

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví 

Žák posoudí různé způsoby lidí z hlediska odpovědnosti 
za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich 
osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci 

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 

Žák projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci 
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stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

stylu, dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce vysvětlí na příkladech přímé 
souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

Žák usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví 

podpora zdraví a její formy 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

Žák samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím 

stres a jeho vztah ke zdraví 

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 

Žák 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 

autodestruktivní závislosti 

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 

Žák respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli. 

sexuální dospívání, nebezpečí v online prostoru, 
problematika sexuálního zneužívání dětí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 přispívá k dovednostem pro pozitivní naladění mysli a dobrému vztahu k sobě samému 

 vede k sociálním dovednostem pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; k dobré organizaci času; k dovednostem pro zvládání stresových situací 
(rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace) a hledání pomoci při potížích  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy  

 rozvíjí smysl pro zodpovědnost. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat 
odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

292 

Výchova ke zdraví 6. ročník  

 učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí  

 přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 

--> Tělesná výchova -> 6. ročník -> Žák vyjádří vlastními slovy škodlivost 
návykových látek a vyjmenuje důsledky návykových látek pro 
organismus 

Žák samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky 
a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím 

--> Tělesná výchova -> 9. ročník -> Žák uplatňuje odpovídající vytrvalost 
a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

Žák dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s 
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje 
zdravé stravovací návyky 

--> Chemie -> 9. ročník -> Žák uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů. 

Žák uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 

--> Přírodopis -> 8. ročník -> Žák rozlišuje příčiny, případně příznaky 
běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

Žák uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 

<-- Tělesná výchova -> 6. ročník -> Žák vyjádří vlastními slovy škodlivost 
návykových látek a vyjmenuje důsledky návykových látek pro 
organismus 

Žák samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky 
a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím 

<-- Tělesná výchova -> 9. ročník -> Žák uplatňuje odpovídající vytrvalost 
a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

Žák dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s <-- Chemie -> 9. ročník -> Žák uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje 
zdravé stravovací návyky 

sacharidů a vitaminů. 

Žák uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 

<-- Přírodopis -> 8. ročník -> Žák rozlišuje příčiny, případně příznaky 
běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

    

Výchova ke zdraví 9. ročník  

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 

Žák respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě 

vztahy ve dvojici 

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví 

Žák vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a 
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity 

sebepoznání a sebepojetí 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

Žák samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím 

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 

stres a jeho vztah ke zdraví 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

Žák respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně 
reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

dětství, puberta, dospívání 

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 

Žák respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 

seberegulace a sebeorganizace činností a chování 

sexuální dospívání a reprodukční zdraví 

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 

Žák vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností 
možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; 
uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi 

manipulativní reklama a informace 
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

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 

Žák projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím 
ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

Žák uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

bezpečné chování a komunikace 

ochrana člověka za mimořádných událostí 

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 

Žák 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 

autodestruktivní závislosti 

skryté formy a stupně individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

 přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování  

 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování  

  podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 učí se sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních 
sociokulturních skupin a uznávat je  

 napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí  

 poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti 

 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat 
odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

 rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech  

 rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; 
kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

--> Přírodopis -> 8. ročník -> Žák objasní vznik a vývin nového jedince 
od početí až do stáří 

Žák respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v 
dospívání a odpovědného sexuálního chování 

--> Přírodopis -> 8. ročník -> Žák určí polohu a objasní stavbu a funkci 
orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

Žák respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; 
kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

<-- Přírodopis -> 8. ročník -> Žák objasní vznik a vývin nového jedince 
od početí až do stáří 

Žák respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v 
dospívání a odpovědného sexuálního chování 

<-- Přírodopis -> 8. ročník -> Žák určí polohu a objasní stavbu a funkci 
orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

     

5.20 Pracovní činnosti  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Pracovní činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

Charakteristika předmětu Člověk a svět práce obsahuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání 
základních dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytvoření životní a profesní orientace 
žáků. 
Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky. 

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

Obsah předmětu Pracovní činnosti je determinován hlavně možnostmi školy, v jejímž areálu se nachází 
rozsáhlý školní pozemek (zahrada) a přilehlý park. Proto je zaměřen na vzdělávací obsahy Pěstitelské práce 
a chovatelství, Práce s technickými materiály, v 8. a 9. ročníku jsou zařazována témata a praktické nácviky v 
rámci povinného celku Svět práce. 
Činnosti prováděné v terénu jsou ryze sezónní a převážně praktické v závislosti na počasí. Převážnou měrou 
jde o práce na zahradě a péče o park v okolí školy, péče o keře, trávník, výsevy a výsadby okrasných 
rostlin. Techničtějšího charakteru je údržba nářadí, vyrábění z různých materiálů a seznamování se s 
různými pracovními technologiemi. Doplňkového charakteru jsou činnosti spojené s okrasnou zelení v 
budově školy a její výzdoba, stejně jako činnosti spojené se sběrem sezónních plodin dle poptávky trhu 
(léčivé byliny, šípky a kaštany) často s přesahem do mimoškolní činnosti. 
Důraz je kladen na rozvoj ekologického cítění žáků. 
Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k práci i k práci v týmu. Jsou rozvíjeny komunikační, motorické a 
tvořivé schopnosti žáků. 
Kromě 6. ročníku má tento předmět  časovou dotaci 1 vyučovací hodina týdně. 

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 

  vede žáky k osvojování pracovních návyků a k praktickému osvojování práce podle stanoveného 
postupu 

  předkládá dostatečné množství pomůcek k pochopení pracovních postupů 

  podněcuje samostatné plánování činnosti 

  vede žáky k chápání práce a pracovní činnosti 

  vede žáky k poznávání materiálů, surovin a jejich použití 
Žák: 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

  motivuje žáka k samostatné tvořivé činnosti  

  vede žáka k uvědomování si potřeby praktického ověřování naučené teorie,  

  zadává úkoly k posílení schopnosti využívat vlastních zkušeností 

  umožňuje žákům rozhodovat o pracovním postupu 
Žák: 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

 vede žáky ke komunikaci při práci s různými materiály 

 umožňuje žákům vlastní prezentaci 

 seznamuje žáky s přesným významem pojmů souvisejících s předmětem a důležitých pro praktický 
život  

 objasňuje pojmy související s volbou povolání  
Žák: 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 

 zařazuje práci v týmu, klade důraz na dodržování a vytváření pravidel práce v týmu 

 vede žáky ke spolupráci ve dvojici i ve skupině 

 rozděluje role v pracovním týmu, sleduje jejich uvědomování si a prožívání  
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Název předmětu Pracovní činnosti 

 klade důraz na bezpečné chování a ohleduplnost na pracovišti 
Žák: 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, 
na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné 
práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s 
druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 
pomoc nebo o ni požádá 

Kompetence občanské: 
Učitel: 

 respektuje individuální zvláštnosti žáků 

 rozvíjí tvořivý přístup žáků k plnění zadané práce 

 aktivně zapojuje žáky do kulturních akcí, jejich organizování a účasti v soutěžích 

 podporuje chápání ochrany životního prostředí jako občanské povinnosti 

 vede k vnímání různých negativních vlivů činnosti člověka na přírodu 
Žák: 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 
psychickému násilí  

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

 vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k odpovědnosti za kvalitu své práce i práce týmové 

 motivuje žáky k odvedení co nejlepší práce 

 vede žáky k chápání tvořivé činnosti jako příležitost k seberealizaci  

 vede žáky k uvědomělému, bezpečnému a správnému používání nástrojů, materiálů a dalších 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

pracovních potřeb 

 upozorňuje žáky na možnost pracovních rizik a podněcuje samostatné hledání cest k jejich 
minimalizaci 

 vytváří prostor pro promýšlení budoucí profesní orientace 
Žák: 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot  

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 
rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření  

Kompetence digitální: 
Učitel: 

 vede žáky k ovládání běžně používaných digitálních zařízení a aplikací včetně služeb, které využívají 
při učení i při zapojení do života školy a do společnosti 

  ponechává prostor pro samostatné rozhodování žáků, které technologie pro danou činnost či 
řešený problém použít  

  upozorňuje žáky na situace, které ohrožují bezpečnost zařízení i dat a na situace s negativním 
dopadem na jejich tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních  

  nabádá žáky k etickému chování v komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí  
Žák: 

 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost 

 využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce  

    

Pracovní činnosti 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Pracovní činnosti 1. ročník  

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

Žák provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování, pečuje o nenáročné rostliny ve 
třídě 

Pěstování pokojových rostlin 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

Pěstování rostlin ze semen v místnosti. 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

Žák zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci 
se stavebnicemi 

Jednoduché pracovní postupy. 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

Žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž 

Jednoduché pracovní postupy. 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

Žák pracuje podle obrazového návodu, ale i podle 
vlastní fantazie 

Jednoduché pracovní postupy. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák zdokonaluje schopnosti dotahovat nápady do reality 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky 
pozorování, pečuje o nenáročné rostliny ve třídě 

--> Prvouka -> 1. ročník -> Žák pojmenuje věci kolem nás, pokusí se 
určit materiál, dodržuje pravidla správného chování v přírodě a 
podílí se na něm 

Žák provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky 
pozorování, pečuje o nenáročné rostliny ve třídě 

<-- Prvouka -> 1. ročník -> Žák pojmenuje věci kolem nás, pokusí se 
určit materiál, dodržuje pravidla správného chování v přírodě a 
podílí se na něm 

    

Pracovní činnosti 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

Žák zná již vlastnosti různých materiálů, své znalosti 
využívá 

Vlastnosti materiálu. 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

Žák dodržuje správné návyky organizace, hygieny a 
bezpečnosti práce 

Práce s návodem, předlohou. Jednoduché pracovní 
postupy. 
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Pracovní činnosti 2. ročník  

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

Žák pracuje podle slovního návodu a předlohy Práce s návodem, předlohou. Jednoduché pracovní 
postupy. 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

Žák využívá při tvořivých činnostech prvky lidových 
tradic 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

Žák prácuje s drobným materiálem - papír, dřevo, 
korálky, látka 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

Žák provádí konstrukční činnost -montuje a demontuje 
jednotlivé díly, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, upevňuje si správné pracovní návyky a 
dovednosti 

Stavebnice 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny Žák provádí pozorování přírody během všech ročních 
období, pečuje o nenáročné rostliny, ošetřuje a pěstuje 
podle daných zásad pokojové i jiné rostliny. Zalévá, otírá 
listy, kypří, rosí. V praxi vyzkouší pěstování 
jednoduchých rostlin – hrách, fazole. 

Pěstitelské práce - pěstování rostlin ze semen v 
místnosti, pěstování pokojových rostlin. 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Žák přípraví jednoduchý pokrm, chová se vhodně při 
stolování 

Výběr, nákup a skladování potravin. 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Žák se seznamuje se způsoby uchovávání potravin, 
připraví jednoduchou úpravu stolu pro všední i sváteční 
stolování 

Jednoduchá úprava stolu. 

Výběr, nákup a skladování potravin. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Učitel utváří a rozvíjí základní dovednosti žáka pro spolupráci 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák zná již vlastnosti různých materiálů, své znalosti využívá --> Výtvarná výchova -> 2. ročník -> Žák si zopakuje všechny znalosti o 
barvách a vlastnostech materiálů, znovu si připomene zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci v hodinách výtvarné výchovy 

Žák zná již vlastnosti různých materiálů, své znalosti využívá <-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> Žák si zopakuje všechny znalosti o 
barvách a vlastnostech materiálů, znovu si připomene zásady 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

bezpečnosti a hygieny při práci v hodinách výtvarné výchovy 

    

Pracovní činnosti 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Žák pracuje s drobným materiálem, vytváří 
jednoduchými pracovními postupy různé výrobky z 
daného materiálu. 

Jednoduché pracovní postupy. 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy Žák provádí jednoduchou montáž a demontáž 
stavebnice, konstrukční činnost 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny Žák provádí jednoduché pěstitelské činnosti, pečuje o 
nenáročné rostliny, seznamuje se se základními 
podmínkami života rostlin 

Základní podmínky pro pěstování rostlin. 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Žák připraví jednoduchý studený pokrm podle slovního 
návodu, dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

Technika v kuchyni. 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Žák se učí schopnosti dotahovat nápady do reality, je tvořivý v mezilidských vztazích   

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák pracuje s drobným materiálem, vytváří jednoduchými 
pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu. 

--> Matematika -> 3. ročník -> Žák rozezná, pojmenuje a vymodeluje 
jednoduchá tělesa, v realitě najde jejich reprezentaci (kvádr, 
krychle, koule) 

Žák připraví jednoduchý studený pokrm podle slovního návodu, 
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

--> Český jazyk -> 3. ročník -> Žák porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 

Žák pracuje s drobným materiálem, vytváří jednoduchými 
pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu. 

<-- Matematika -> 3. ročník -> Žák rozezná, pojmenuje a vymodeluje 
jednoduchá tělesa, v realitě najde jejich reprezentaci (kvádr, 
krychle, koule) 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák připraví jednoduchý studený pokrm podle slovního návodu, 
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

<-- Český jazyk -> 3. ročník -> Žák porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 

    

Pracovní činnosti 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

Žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 
postupy na základě své představivosti různé výrobky z 
daného materiálu 

Práce s drobným materiálem: 
Využití vlastností papíru, kartonu a přírodnin k 
vytvoření různých výrobků dle vlastní představivosti 
Provádění jednoduchých pracovních operací a 
postupů, organizace práce 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

Žák volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 

Popis vlastnosti základních materiálů, které jsou pro 
práci s pracovními pomůckami a náčiním důležité 
Popis účelu běžně používaných pomůcek a nástrojů 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

Žák udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce 
Poskytne první pomoc při úrazu 

Udržování přehledného a uspořádaného pracovního 
prostoru, zásad hygieny a bezpečnosti 
Postup v případě úrazu 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně Žák orientuje se v základním vybavení kuchyně Základní vybavení kuchyně, popis a účel 
Historie a význam techniky v kuchyni 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm Žák připraví samostatně jednoduchý pokrm, dodržuje 
pravidla správného stolování a společenského chování 

Výběr, nákup a skladování potravin 
Dodržení postupu práce dle receptu 
Časové rozvržení práce 
Představení a zhodnocení připraveného pokrmu 
Pravidla správného stolování a společenského chování 
včetně upozornění na nevhodné chování 
Jednoduchá úprava stolu 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti 
Postup v případě úrazu při pěstitelských činnostech 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

Žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu 

Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti 
Postup v případě úrazu při pěstitelských činnostech 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních Žák udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, Udržování přehledného a uspořádaného pracovního 
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Pracovní činnosti 4. ročník  

ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc i při úrazu v kuchyni 

prostoru, zásad hygieny a bezpečnosti 
Postup v případě úrazu 

Udržování přehledného a uspořádaného pracovního 
prostoru, zásady hygieny a bezpečnosti 
Postup v případě úrazu při přípravě pokrmů 
Modelová situace úrazu a jeho ošetření 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

Žák ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i 
jiné rostliny 

Vypěstování a péče vybrané rostliny podle zadaných 
pokynů 
Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda, výživa 
rostlin 
Naaranžování řezané květiny do vhodné nádoby a 
péče o ni 
Pěstování pokojových rostlin i rostlin na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Žák se učí rozvíjet individuální dovednosti pro kooperaci - seberegulaci v situaci nesouhlasu, odporu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, rozvíjet myšlenku a 
nápady druhých. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Žák se učí principům soužití s menšinovými skupinami, vzájemné komunikaci a spolupráci. 

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

Žák předává a přijímá poznatky zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, zvyky, tradice a tradiční kuchyni národů Evropy. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na 
základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu 

--> Matematika -> 4. ročník -> Žák narýsuje a znázorní základní rovinné 
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice) sestrojí rovnoběžky 
a kolmice 

Žák ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny --> Přírodověda -> 4. ročník -> Žák založí jednoduchý pokus, naplánuje 
a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

Žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na --> Hudební výchova -> 4. ročník -> Žák využívá jednoduché hudební 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

Žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na 
základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu 

<-- Matematika -> 4. ročník -> Žák narýsuje a znázorní základní rovinné 
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice) sestrojí rovnoběžky 
a kolmice 

Žák ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny <-- Přírodověda -> 4. ročník -> Žák založí jednoduchý pokus, naplánuje 
a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

Žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na 
základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu 

<-- Hudební výchova -> 4. ročník -> Žák využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

    

Pracovní činnosti 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

Žák využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

Dokáže z nabídky vybrat prvek a techniku 
uplatňovanou v lidové tvorbě a použít ji ve své práci 
Zhotovení jednoduchého výrobku vztahujícího se k 
lidové tradici Jihomoravského kraje 
Uvedení příkladů lidových řemesel 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

Žák volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 

Vytváření různých výrobků z textilu, papíru, drátu i 
fólie a volení vhodných pomůcek z nabídky 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

Žák udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 

Udržování přehledného a uspořádaného pracovního 
prostoru, zásad hygieny a bezpečnosti 
Postup v případě úrazu při práci s drobným 
materiálem 
V modelové situaci ošetří drobné poranění 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

Žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž 

Aktivní provádění montáže i demontáže podle návodu 
Použití různých dílů stavebnice za výsledkem 
kompaktního objektu, využívá vlastní představivost 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

Žák pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

Práce s návodem, předlohou i jednoduchým náčrtem 
Porozumění pojmům, značkám a symbolům užívaných 
v návodech 
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Pracovní činnosti 5. ročník  

Práce se stavebnicemi plošnými, prostorovými i 
konstrukčními 
Sestavování modelů 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

Žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu 

Udržení přehledného a uspořádaného pracovního 
prostoru 
Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti 
Postup v případě úrazu při konstrukčních činnostech 
V modelové situaci ošetří drobné poranění 

Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti 
Postup v případě úrazu při pěstitelských činnostech 
V modelové situaci ošetří drobné poranění 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

Žák provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

Vypěstování rostliny ze semene nebo ze sazenice, 
založení jednoduchého pokusu, na základě pozorování 
se provede záznam růstu a vývoje rostliny (osivo) 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

Žák volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní 

Z výsledků pokusů a pozorování vysvětlí správný 
postup při pěstování rostliny 
Má povědomí o rostlinách jedovatých, rostlinách 
používaných jako drogy a možnostech alergií na 
rostliny 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Žák se snaží přispět k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Žák se učí třídit odpady, poznává druhotné suroviny a důležitost jejich dalšího zpracování. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Žák se učí komunikaci a spolupráci v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 

--> Přírodověda -> 5. ročník -> Žák rozpozná život ohrožující zranění; 
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a 
demontáž 

--> Matematika -> 5. ročník -> Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové 
sítě a užívá základní jednotky obsahu 

Žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> Žák rozpozná život ohrožující zranění; 
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

Žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a 
demontáž 

<-- Matematika -> 5. ročník -> Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové 
sítě a užívá základní jednotky obsahu 

    

Pracovní činnosti 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

Žák volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

zelenina 

ovocné rostliny 

okrasné rostliny 

léčivé rostliny, koření 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu Žák pěstuje a využívá květiny pro výzdobu okrasné rostliny 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

Žák používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

základní podmínky pro pěstování 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

Žák prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

chovatelství 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

Žák dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu způsobeného zvířaty 

bezpečnost práce 

první pomoc 

základní podmínky pro pěstování 

chovatelství 

 Žák provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, 
kompozity) 

úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, 
technika a životní prostředí, technika a volný čas, 
tradice a řemesla 

 Žák řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování 

jednoduché pracovní operace a postupy 
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Pracovní činnosti 7. ročník  

 Žák organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  organizace práce, důležité technologické postupy 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

Žák užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 

technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody 

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model 

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj. 

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí  

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat 
odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 napomáhá ke zvládání vlastního chování  

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti  

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci  

 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 
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Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý 
náčrt výrobku 

--> Fyzika -> 7. ročník -> Žák určí v konkrétní jednoduché situaci druhy 
sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici. 

Žák volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin --> Přírodopis -> 7. ročník -> Žák rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

Žák užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý 
náčrt výrobku 

<-- Fyzika -> 7. ročník -> Žák určí v konkrétní jednoduché situaci druhy 
sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici. 

Žák volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin <-- Přírodopis -> 7. ročník -> Žák rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

    

Pracovní činnosti 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

Žák volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

okrasné rostliny 

ovocné rostliny 

zelenina 

léčivé rostliny, koření 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu Žák pěstuje a využívá květiny pro výzdobu okrasné rostliny 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

Žák používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

základní podmínky pro pěstování 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

Žák prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

chovatelství 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

Žák dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu způsobeného zvířaty 

bezpečnost práce 

první pomoc 

základní podmínky pro pěstování 

chovatelství 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

Žák provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, 
kompozity) 

úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, 
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Pracovní činnosti 8. ročník  

technika a životní prostředí, technika a volný čas, 
tradice a řemesla 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

Žák: 
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování 

jednoduché pracovní operace a postupy 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Žák organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizace práce, technologické postupy 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

Žák užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 

technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody 

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 

Žák dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 

bezpečnost práce 

první pomoc 

základní podmínky pro pěstování 

chovatelství 

organizace práce, technologické postupy 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

Žák se orientuje v pracovních činnostech vybraných 
profesí 

seznámení se s trhem práce 

volba profesní orientace 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

Žák posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní příprav 

volba profesní orientace 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

Žák využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání 

možnosti vzdělávání 

zaměstnání a nezaměstnanost (stav v našem regionu) 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

Žák prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

podnikání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí 

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí 

 učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska 

 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí 

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

 prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech  

 prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních 
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Pracovní činnosti 8. ročník  

problémů v oblasti ochrany přírody a životního prostředí 

 upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti  

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování  

 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů)  

 podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

 vede k porozumění sobě samému a druhým 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 
povolání a profesní příprav 

--> Občanská výchova -> 8. ročník -> Žák posoudí vliv osobních 
vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 

Žák posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 
povolání a profesní příprav 

<-- Občanská výchova -> 8. ročník -> Žák posoudí vliv osobních 
vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 

    

Pracovní činnosti 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

Žák dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu způsobeného zvířaty 

chovatelství 

základní podmínky pro pěstování 

bezpečnost práce 

první pomoc 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

Žák volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

základní podmínky pro pěstování 

okrasné rostliny 
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Pracovní činnosti 9. ročník  

zelenina 

ovocné rostliny 

léčivé rostliny, koření 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu Žák pěstuje a využívá květiny pro výzdobu okrasné rostliny 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

Žák používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

základní podmínky pro pěstování 

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, 
kompozity) 

pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro ruční 
opracování 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

Žák prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

chovatelství 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

Žák řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro ruční 
opracování 

Jednoduché pracovní operace a postupy 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

Žák provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, 
kompozity) 

úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, 
technika a životní prostředí, technika a volný čas, 
tradice a řemesla 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Žák organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizace práce, důležité technologické postupy 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

Žák užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 

technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody 

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 

Žák dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 

organizace práce, důležité technologické postupy 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

Žák se orientuje v pracovních činnostech vybraných 
profesí 

seznamování se s trhem práce 

volba profesní orientace 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

Žák posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 

volba profesní orientace 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské Žák využije profesní informace a poradenské služby pro možnosti vzdělávání 
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Pracovní činnosti 9. ročník  

služby pro výběr vhodného vzdělávání výběr vhodného vzdělávání zaměstnání a nezaměstnanost (stav v našem regionu) 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

Žák prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

podnikání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

 podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí  

 přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 

 vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů  

 přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života  

 podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Žák užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý 
náčrt výrobku 

--> Matematika -> 8. ročník -> Žák analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 

Žák užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý 
náčrt výrobku 

<-- Matematika -> 8. ročník -> Žák analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 
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5.21 Volitelné předměty 8. r  

5.21.1 Sportovní hry 8  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

          Volitelný     

    

Název předmětu Sportovní hry 8 

Oblast  

Charakteristika předmětu Vzdělávací obor  sportovní hry, jako součást vzdělávání žáků, směřuje k poznání vlastních pohybových 
možností a zájmů.  
Cílem sportovních her, je přispívat k harmonickému rozvoji osobnosti žáků a dosáhnout optimální tělesné 
zdatnosti a výkonnosti 

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

Předmět se vyučuje 1 hodinu týdně. Žáci zdokonalují své dovednosti v týmových hrách a učí se nové 
netradiční pohybové hry. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel   - vytváří prostor pro dostatečné osvojování pohybových dovedností 

-     vede žáky k poznání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti 
Žák     -  rozpozná tělesné aktivity zdraví prospěšné a zdraví ohrožující 
          -  je zodpovědný za své zdraví  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel  -    přiděluje role rozhodčího žákům a učí jednat přiměřeně ve vypjatých situacích 
Žák     -   umí hájit své stanovisko a vyjádřit svůj názor 

Kompetence komunikativní: 
Učitel  -   dbá na kulturní vyjadřování v hodinách SH 
          -    učí žáky vyjadřovat se přesně, srozumitelně a používat správného názvosloví 
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Název předmětu Sportovní hry 8 

Žák     -    dodržuje pravidla, hraje hru v duchu „fair – play“ 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel   -   podporuje sport. činnost ve skupinách, kde je nutná spolupráce na dosaženém výsledku ( sport. 
turnaje, soutěže) 
Žák     -   žáci si vzájemně pomáhají a uvědomují si, že se potřebují  

Kompetence občanské: 
Učitel  -  netoleruje v hodinách nekamarádské chování 
          -  důsledně dbá na dodržování pravidel chování 
          - vyžaduje vhodné sportovní vybavení pro výuku 
Žák - umí se ohodnotit 
      - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se 
zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

Kompetence pracovní: 
Učitel - vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitní práci pochválí 
Žák   -  používá bezpečně a účinně materiály a vybavení, dodržuje vymezená pravidla 

Kompetence digitální: 
Učitel - vede žáky předcházet situacím ohrožující bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem 
na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních 
Žák   -  využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti, samostatně rozhoduje, které 
technologie pro jakou činnost či řešený problém použít 

    

Sportovní hry 8 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 
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Sportovní hry 8 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Žák užívá osvojované názvosloví  Komunikace v TV (tělocv. terminologie, povely, gesta, 
signály) 

 Žák uplatňuje základní olympijské myšlenky (čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opač. 
pohlaví, ochrana přírody)  

Sportovní výstroj a výzbroj i v nestandardních 
podmínkách. Historie a současnost ve sportu. 

 Žák umí spolupracovat a dohodnout se na taktice 
vedoucí k úspěchu družstva.  

Pravidla osvojovaných pohybových činností (sport. 
her, soutěží). 

 Žák rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka.  

Zásady jednání a chování v různém prostředí při 
pohybových činnostech. 

 Žák sleduje a hodnotí prvky pohybové činnosti.  Posuzování pohybových dovedností. 

 Žák zorganizuje (samostatně i v týmu) jednoduché 
turnaje a závody.  

Posuzování pohybových dovedností. 

 Žák zpracuje data a informace o pohybových aktivitách.  Posuzování pohybových dovedností. 

 Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, pohybové činnosti zařazuje pravidelně.  

Význam pohybu pro zdraví 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti  Zdravotně orientovaná činnost. 

 Žák se samostatně připravuje před pohybovou činností.  Prevence a korekce svalových dysbalancí. 

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování.  Hygiena a bezpečnost. 

 Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži a při rekreaci.  

Pohybové hry (netradič.poh.hry). 
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5.21.2 Anglická konverzace 8  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

          Volitelný     

    

Název předmětu Anglická konverzace 8 

Oblast  

Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah volitelného předmětu Anglická konverzace navazuje na předmět Anglický jazyk. Předmět 
má žákům poskytnout širší základ pro jejich komunikaci v Evropě i ve světě, naučí je používat širší slovní 
zásobu, fráze i mluvnici v běžných životních situacích. Cílem je naučit žáky vyjádřit se jasně a srozumitelně a 
důraz je kladen na bezprostřední komunikaci v základních životních situacích s přihlédnutím k reáliím dané 
země. 

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

Předmět je vyučován 1 hodinu týdně a jako volitelný předmět si ho mohou vybrat žáci všech tříd 8. ročníku. 
Výuka ,probíhá podle rozvrhu pro všechny třídy ve stejnou dobu. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel 

 používá vhodné učební pomůcky (slovníky, encyklopedie, gram. přehledy, audiovizuální techniku a 
digitální technologie)  

 klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

 předkládá žákovi dostatek informací 

 věnuje se autokorekci chyb 
Žák 

 vyhledává a vyhodnocuje informace a na základě jejich pochopení,, propojení a systematizaci je 
efektivně využívá v procesu učení 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 
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Název předmětu Anglická konverzace 8 

 předkládá modelové situace a vede žáka k improvizované komunikaci s využitím vlastní kreativity 

 motivuje žáka k samostatné práci, napomáhá mu ve vyhledávání nových slov, slovních obratů a 
pomáhá mu hledat další možnosti řešení 

 zadává žákům úkoly k posílení schopnosti využívat svých zkušeností a vlastního úsudku 

 klade důraz na analýzu přečtených textů, posouzení jejich obsahu, porovnání jevů, zjištění shod a 
odlišností 

Žák 

 umí se vyjádřit k širším tématům každodenního života 
  

Kompetence komunikativní: 
Učitel 

 vybízí žáky, aby kladli otázky k danému učivu  

 zařazuje diskusní kroužky a besedy 

 vede žáky k širší komunikaci v cizím jazyce v nejběžnějších situacích každodenního života 

 vede žáky ke správnému formulování svých myšlenek a názorů 

 vede žáky k naslouchání druhých a zapojení se do diskuse 

 vede žáky k využití svých komunikačních schopností v kontaktu s druhými lidmi 
Žák 

 naslouchá jiným lidem a adekvátně reaguje na promluvu jiných lidí v cizím jazyce 

 využívá komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolím 

 vyjadřuje se výstižně a souvisle  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 

 zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace práce, 
rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost a úcta) a jejich respektování samostatnými žáky 

 uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami učení 

 vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky  

 posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 vede žáky k dovednosti požádat o pomoc nebo ji poskytnout 
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Název předmětu Anglická konverzace 8 

Žák 

 přispívá k diskusi ve skupině žáků, respektuje názory ostatních, využívá získané komunikační 
dovednosti k vytváření vztahů 

Kompetence občanské: 
Učitel 

 seznamuje žáky s některými typickými jevy života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti 

 podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k ocenění našich tradic a poznávání tradic 
odlišných národů 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáků 

 vede žáky k chápání principu dodržování zákonů, ale i vědomí svých práv a povinností 

 aktivně zapojuje žáky do kulturních akcí školy 
Žák 

 srovnává kulturní odlišnosti různých národů 

Kompetence pracovní: 
Učitel 

 rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 

 kontroluje samostatné práce žáka 

 vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 

 nabízí žákům projekty, v nichž mohou žáci zvládat základní pracovní postupy 
Žák 

 pracuje samostatně na zadané práci či projektu 

Kompetence digitální: 
Učitel 

 využívá při učení vhodná digitální zařízení, aplikace a služby 

 pomáhá žákům při vyhledávání informací a kriticky posuzovat sdílená data 

 nabízí žákům využití informačních a komunikačních technologií pro komunikaci s okolním světem 
Žák 

 dokáže vyhledat informace pomocí digitálních technologií 

 digitální technologie využívá tak, aby si usnadnil práci a zefektivnil výsledky své práce 
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Anglická konverzace 8 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Poslech s porozuměním  
 Žák rozumí informacím v poslechových textech.  
 Žák rozumí obsahu promluvy a konverzace na dané 
téma  
 Mluvení  
 Žák se zeptá na informace a adekvátně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích.  
 Žák mluví o osvojovaných tématech.  
 Čtení s porozuměním  
 Žák čte foneticky správně text.  
 Žák vyhledá požadované informace v každodenních 
autentických materiálech.  
 Psaní  
 Žák napíše sdělení či text týkající se osvojovaného 
tématu.  

Poslech s porozuměním 
Žák rozumí promluvě a rozhovoru na téma Family, 
Friends, My home, School, My hobby, Sport, Meals 
and drink, At the restaurant, Travelling 
Žák rozlišuje formální a neformální rozhovor. 
Mluvení 
Žák so rozšiřuje slovní zásobu v probíraných tématech. 
Žák umí pohovořit o probíraných tématech a rozvíjí 
správnou výslovnost. 
Žák při ústním projevu používá osvojená gramatická 
pravidla z hodin anglického jazyka. 
Čtení s porozuměním 
Žák umí získat potřebné informace z textů, slovníků i 
digitálních zařízeních 
Psaní 
Žák ovládá pravopis osvojené slovní zásoby 

    

5.21.3 Tvořivá matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

          Volitelný     

    

Název předmětu Tvořivá matematika 

Oblast  
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Název předmětu Tvořivá matematika 

Charakteristika předmětu Tvořivá matematika rozvíjí matematickou logiku, abstraktní myšlení, odhady, prostorovou představivost. 
Toto vede k prohlubování matematické gramotnosti jako schopnosti vnímat matematiku kolem sebe – ve 
světě, v přírodě. Cílem předmětu je tedy uspokojit potřeby tvořivého a přemýšlivého žáka. 
S problematikou jsou žáci seznamováni prostřednictvím úloh či problémů, které jsou zadávány formou 
rébusů, hádanek, netradičních úloh. Žáci ke své práci využívají rýsovací potřeby, výtvarné potřeby, 
kalkulačky. 

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

Předmět je vyučován v 8. ročníku jako volitelný. Časová dotace je 1 hodina týdně. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel 

 vede žáky k rozvoji schopnosti logického i abstraktního myšlení 

 zadává shodné a přiměřené problémové úkoly, matematické hádanky, kvizy, rébusy, ale i úlohy 
logické 

 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě 
Žák 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje 
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje 
z nich závěry pro využití v budoucnosti 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 vede žáky k ověřování výsledků 
Žák 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
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Název předmětu Tvořivá matematika 

případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 

Kompetence komunikativní: 
Učitel 

 vede žáky ke správnému vyjadřování, argumentaci a diskuzi 

 vede žáky, aby si v případě potřeby požádal o pomoc 
Žák 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 
a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 

 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

 vede žáky, aby si v případě potřeby požádal o pomoc 
Žák 

 účinně spolupracuje ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 
pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské: 
Učitel 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
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Název předmětu Tvořivá matematika 

 se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 
Žák 

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

Kompetence pracovní: 
Učitel 

 vede žáky k ověřování výsledků 
Žák 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 
rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření 

Kompetence digitální: 
Učitel 

 zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 

 vede žáky k využívání digitálních technologií 

 komunikuje s žáky také prostřednictvím školního online systému 
Žák 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti 

 využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost 

    

Tvořivá matematika 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Žák modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v 
oboru přirozených čísel  

ČÍSLO 
Magické čtverce 
Sudoku 
Shikaku 

 Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých 

TĚLESA 
Základní tělesa 
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Tvořivá matematika 8. ročník  

tematických a vzdělávacích oblastí.  Sítě, tvorba těles 
Platónská tělesa 

 Žák načrtne a sestrojí rovinné útvary.  KŘIVKY 
Spirály 
Elipsa 
Möbiova páska 
Jedním tahem 

 Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou 
matematickou symboliku. 
Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu. 

KŘIVKY 
Spirály 
Elipsa 
Möbiova páska 
Jedním tahem 

PYTHAGOROVA VĚTA 

 Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu  

MATEMATICKÉ KONSTANTY 
π 
Zlatý řez 
Fibonacciova posloupnost 

 Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin 
pomocí vzorců a vytýkáním.  

PASCALŮV TROJÚHELNÍK 

 Žák modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v 
oboru přirozených čísel.  

HRÁTKY S ČÍSLY 
Zápis čísla 
Dělitelnost 
Algebrogramy 

 Žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem.  
 Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů.  

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ A LOGICKÉ ÚLOHY 
Hlavolamy 

 Žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.  
 Žák porovnává soubory dat.  

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ A LOGICKÉ ÚLOHY 
Hlavolamy 
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5.21.4 Tvořivá dílna  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

          Volitelný     

    

Název předmětu Tvořivá dílna 

Oblast  

Charakteristika předmětu Předmět Tvořivá dílna je volitelným předmětem a je pojat jako rozšiřující výuka k povinnému předmětu 
Výtvarná výchova. Je postaven na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci jako vizuálně 
obrazném vyjádření. Všechny činnosti vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při 
vlastní tvorbě, k výběru a uplatnění vhodných prostředků pro vyjádření činnosti. Žáci poznávají zákonitosti 
tvorby, seznamují se s výtvarnými technikami a učí se je uplatňovat v praxi. Tvořivá dílna je především 
postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet vlastní 
vnímání, cítění, jemnou motoriku, tvořivé myšlení, představivost a v neposlední řadě hlavně fantazii. Žák 
může naučené dovednosti využít následně ve svém volném čase a použít je jako psychohygienu, 
seberealizaci.  

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

Tomuto předmětu je věnována 1 vyučovací hodina týdně v 8. ročníku. Ve všech směrech jsou žáci vedeni 
k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel  
-    vede žáky k osvojování pracovních návyků 
-    předkládá dostatečné množství pomůcek k pochopení pracovních postupů, názorně ukazuje postup 
-    vede žáky k poznávání materiálů a jejich použití v praxi 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel  
-    motivuje žáka k samostatné tvořivé činnosti 
-        zadává úkoly k posílení schopnosti využívat vlastních zkušeností 
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Název předmětu Tvořivá dílna 

Kompetence komunikativní: 
Učitel  
-    vede žáky ke komunikaci při práci s různými materiály 
-    umožňuje žákům komunikovat se spolužáky a probrat nejlepší řešení problému ve skupině 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 
-    zařazuje práci v týmu, klade důraz na dodržování a vytváření pravidel práce v týmu 
-    rozděluje role v pracovním týmu, sleduje jejich uvědomování si a prožívání 
-    klade důraz na potřebu ohleduplnosti a tolerance 

Kompetence občanské: 
Učitel  
-     respektuje individuální zvláštnosti žáků 
-     umožňuje žákům tvořivý přístup k zadané práci 

Kompetence pracovní: 
Učitel 
-     vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k odpovědnosti za kvalitu své práce  
-     vede žáky k chápání tvořivé činnosti jako příležitost k seberealizaci 

Kompetence digitální: 
Žák 
- využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

    

Tvořivá dílna 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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Tvořivá dílna 8. ročník  

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů  
 Uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 
představ a poznatků  

Rozvoj smyslové citlivosti 
Kresebné studie a digitální studie – linie, tvary, objemy 
a kresby, jako návrhy na výsledný výrobek 
Rozvoj prostorového vidění 
(trojrozměrné objekty) 
Dekor, ornament v umění. 

 Žák se seznamuje s nejrůznějšími tvořivými výtvarnými 
technikami, ať už letitými nebo moderními, počet hodin 
věnovaný tématu je závislý na náročnosti výtvarné 
techniky  

Dějiny umění 
Pravěké umění (modelování z hlíny, šití) 
Egypt (technika kašírování, batikování) 
Keltové (korálky) 
Francouzská decoupage (18. století) 

 Žák se naučí samostatně volit námět svojí práce, - 
využívat své fantazie a impulsů z vnitřního světa v 
přípravné kresbě, následně vyrobí zvířátko pomocí 
novin, lepidla a barvy (technikou kašírování)  

Technika kašírování, trojrozměrný objekt, manuální 
zručnost, tvořivost, vytváření zvířat a květin 

 Žák se naučí samostatně volit námět svojí práce, - a 
citovosti k barevné škále barev tak, aby vytvořil výrobek 
z korálků. Práce s korálky, navlékání.  

Práce s korálky, navlékání, vytvoření výrobku z korálků 
v libovolné barevné škále barev 

 Žák se naučí samostatně volit námět svojí práce, 
výstupem je výrobek, zápich do květináče. Stříhání, 
lepení, umístění objektu, barevná harmonie, květina 
jako výtvarný motiv v historii  

Stříhání, lepení, umístění objektu, barevná harmonie, 
květina jako výtvarný motiv v historii 

 Žák vyzkouší techniku decoupage, ubrousková technika  Francouzská decoupage (18. století), stříhání, lepení, 
umístění objektu, pečlivost, rozvoj citovosti, kýč a 
přirozenost 

 Žák se naučí pracovat se samotvrdnoucí hmotou a 
výstupem žákova poznávání je výroba magnetky  

Modelování, práce se samo-tvrdnoucí hmotou, 
trojrozměrný objekt 

 Žák se seznámí s vlastností látky, navrhne postavičku 
nebo zvířátko z filcu nebo látky, ušije a nalepí detaily – 
výrobek může být dle fantazie klíčenka nebo jehelníček  

Stříhání, lepení, šití, kreativita, historie šití 

 Žák si vyzkouší skládání origami, složí z papíru výrobek, Stříhání, lepení, šití, kreativita, historie šití 
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Tvořivá dílna 8. ročník  

naučí se přesnosti. Práce s papírem, rýsování, přesnost, stříhání 

     

5.22 Volitelné předměty 9. r  

5.22.1 Sportovní hry 9  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

            Volitelný  

    

Název předmětu Sportovní hry 9 

Oblast  

Charakteristika předmětu Vzdělávací obor  sportovní hry, jako součást vzdělávání žáků, směřuje k poznání vlastních pohybových 
možností a zájmů.  
Cílem sportovních her, je přispívat k harmonickému rozvoji osobnosti žáků a dosáhnout optimální tělesné 
zdatnosti a výkonnosti 

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

Předmět se vyučuje 1 hodinu týdně. Žáci zdokonalují své dovednosti v týmových hrách a učí se nové 
netradiční pohybové hry. 

    

Sportovní hry 9 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Žák užívá osvojované názvosloví  Komunikace v TV (tělocv. terminologie, povely, gesta, 
signály) 

 Žák uplatňuje základní olympijské myšlenky (čestné Sportovní výstroj a výzbroj i v nestandardních 
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Sportovní hry 9 9. ročník  

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opač.pohlaví).  

podmínkách. Historie a současnost ve sportu. 

 Žák umí spolupracovat a dohodnout se na taktice 
vedoucí k úspěchu družstva.  

Pravidla osvojovaných pohybových činností (sport.her, 
soutěží). 

 Žák rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka.  

Zásady jednání a chování v různém prostředí při 
pohybových činnostech. 

 Žák sleduje a hodnotí prvky pohybové činnosti.  Posuzování pohybových dovedností. 

 Žák zorganizuje (samostatně i v týmu) jednoduché 
turnaje a závody.  

Posuzování pohybových dovedností. 

 Žák zpracuje data a informace o pohybových aktivitách.  Posuzování pohybových dovedností. 

 Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, pohybové činnosti zařazuje pravidelně.  

Význam pohybu pro zdraví. 

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.  Zdravotně orientovaná činnost. 

 Žák se samostatně připravuje před pohybovou činností.  Prevence a korekce svalových dysbalancí. 

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování.  Hygiena a bezpečnost. 

 Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži a při rekreaci.  

Pohybové hry (netradič.poh.hry). 

    

5.22.2 Anglická konverzace 9  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

            Volitelný  
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Název předmětu Anglická konverzace 9 

Oblast  

Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah volitelného předmětu Anglická konverzace navazuje na předmět Anglický jazyk. Předmět 
má žákům poskytnout širší základ pro jejich komunikaci v Evropě i ve světě, naučí je používat širší slovní 
zásobu, fráze i mluvnici v běžných životních situacích. Cílem je naučit žáky vyjádřit se jasně a srozumitelně a 
důraz je kladen na bezprostřední komunikaci v základních životních situacích s přihlédnutím k reáliím dané 
země. 

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

Předmět je vyučován 1 hodinu týdně a jako volitelný předmět si ho mohou vybrat žáci všech tříd 9. ročníku. 
Výuka ,probíhá podle rozvrhu pro všechny třídy ve stejnou dobu. 

    

Anglická konverzace 9 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Poslech s porozuměním  
 Žák rozumí monologu i dialogu a umí z mluveného 
projevu získat informace.  
 Mluvení  
 Žák mluví o osvojovaných tématech.  
 Žák dokáže použít osvojovanou slovní zásobu, fráze i 
gramatická pravidla použít v adekvátních situacích.  
 Čtení s porozuměním  
 Žák přečte text a dokáže o něm podat základní 
informace.  
 Psaní  
 Žák si osvojuje pravopis rozšiřující slovní zásoby.  
 Žák umí písemně zareagovat na dotazy týkající se 
probíraného tématu.  

Poslech s porozuměním 
Žák rozumí promluvě a rozhovoru na téma School and 
education, Health, Travelling and transport, Holidays 
and Festivals,, Shopping, Famous figures in British 
history, British and American cities, Over the map of 
the UK 
Mluvení 
Žák si osvojí rozšiřující slovní zásobu. 
Žák umí pohovořit na osvojované téma. 
Čtení s porozuměním 
Žák získá z přečteného textu požadované informace 
Psaní 
Žák umí napsat text na probírané téma a používá 
osvojenou slovní zásobu, fráze i gramatická pravidla. 
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5.22.3 Cvičení z matematiky  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

            Volitelný  

    

Název předmětu Cvičení z matematiky 

Oblast  

Charakteristika předmětu Má pracovní charakter, kde se procvičuje a rozšiřuje učivo, probrané v hodinách matematiky. Současně je 
chápán jako příprava k přijímacím zkouškám na střední školy a zároveň příprava pro následující studium. 
Náplň hodin je upravována a doplňována dle aktuálních potřeb a schopností žáků.  

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

Předmět cvičení z matematiky je vyučován jako volitelný. Časová dotace 1h/týden, 9. ročník. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel 

 vede žáky k rozvoji schopnosti logického i abstraktního myšlení 

 zadává shodné a přiměřené problémové úkoly, matematické hádanky, kvizy, rébusy, ale i úlohy 
logické 

 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

 vede žáky k plánování postupů a úkolů 

 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě 
Žák 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje 
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje 
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Název předmětu Cvičení z matematiky 

z nich závěry pro využití v budoucnosti 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 
vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 vede žáky k ověřování výsledků 
Žák 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 

Kompetence komunikativní: 
Učitel 

 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

 vede žáky ke správnému vyjadřování, argumentaci a diskuzi 

 vede žáky, aby si v případě potřeby požádal o pomoc 
Žák 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 
a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 

 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
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Název předmětu Cvičení z matematiky 

 vede žáky, aby si v případě potřeby požádal o pomoc 
Žák 

 účinně spolupracuje ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 
pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské: 
Učitel 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

 se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 
Žák 

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

Kompetence pracovní: 
Učitel 

 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů 

 vede žáky k ověřování výsledků 

 vede žáky k rozložení práce v časovém limitu 
Žák 

 používá a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 
rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření 

Kompetence digitální: 
Učitel 

 zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 

 vede žáky k využívání digitálních technologií 
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Název předmětu Cvičení z matematiky 

 komunikuje s žáky také prostřednictvím školního online systému 
Žák 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti 

 využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost 

    

Cvičení z matematiky 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Žák provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 
odmocninu.  

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
Operace s čísly 
Algebraické výrazy 
Lineární rovnice 

 Žák řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než celek)  

PROCENTA 

 Žák řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů  

POMĚR, MĚŘÍTKO 

 Žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 
vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, 
zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

PROCENTA 

POMĚR, MĚŘÍTKO 

 Žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v 
oboru celých a racionálních čísel  

SLOVNÍ ÚLOHY 

 Žák odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů  

ROVINNÉ ÚTVARY, TĚLESA 
Obsah, obvod 
Dopočítávání velikosti vnitřních a vnějších úhlů 
Povrch, objem 
Převody jednotek 

 Žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti  

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 
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Cvičení z matematiky 9. ročník  

 Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných.  
 Žák formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a 
jejich soustav.  

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
Operace s čísly 
Algebraické výrazy 
Lineární rovnice 

 Žák odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.  
 Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v 
rovině.  

ROVINNÉ ÚTVARY, TĚLESA 
Obsah, obvod 
Dopočítávání velikosti vnitřních a vnějších úhlů 
Povrch, objem 
Převody jednotek 

 Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí.  

ROVINNÉ ÚTVARY, TĚLESA 
Obsah, obvod 
Dopočítávání velikosti vnitřních a vnějších úhlů 
Povrch, objem 
Převody jednotek 

 Žák využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti 
k charakteristice útvaru a k řešení polohových a 
nepolohových konstrukčních úloh  

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 

 Žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.  
 Žák porovnává soubory dat.  

LOGICKÉ, NESTANDARDNÍ ÚLOHY 

 Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou 
matematickou symboliku.  
 Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu.  

PYTHAGOROVA VĚTA 
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5.22.4 Cvičení z češtiny  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

            Volitelný  

    

Název předmětu Cvičení z češtiny 

Oblast  

Charakteristika předmětu Cvičení z češtiny u žáků rozvíjí dovednosti, které jsou potřebné ke zvládnutí přijímacích zkoušek na SŠ.  

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

V tomto předmětu se prohlubují znalosti hlavně z oblasti gramatiky (pravopis, skladba, tvarosloví, 
slovotvorba) a literární teorie. Nezbytnou součástí předmětu je také práce s textem.  

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 

 rozvíjí dovednosti potřebné k osvojování učiva 

 předkládá žákům možnosti používat osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných 
oblastech 

 vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací 

 vede žáky k aplikaci naučených pravopisných pravidel a jejich vzájemnému propojování 

 seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem 
Žák: 

 aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu 

 propojuje poznatky do širších celků 

 poznává smysl a cíl učení 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

 vede žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy 

 vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení 
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Název předmětu Cvičení z češtiny 

 vede žáky k užívání základní odborné jazykové literatury: Pravidel českého pravopisu, Slovníku 
spisovné češtiny, případně Etymologického slovníku 

Žák: 

 učí se řešit problémy a volí k tomu vhodné postupy 

 umí vyhledat informace 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

 vede žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů 

 nabízí dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů 

 pomocí učiva gramatického i literárního rozšiřuje slovní zásobu žáků 

 vede žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků a ke kompozičně správné výstavbě textu 

 vede žáky k využívání informačních a komunikačních technologií pro komunikaci s okolním světem 
 Žák 

 zapojuje se do diskuse a srozumitelně vyjadřuje své názory 

 vhodně reaguje na názory jiných lidí 

 umí využívat informačních a komunikačních technologií 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 

 vytváří příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vede je 
k ohleduplnosti, úctě, učí je poslouchat se navzájem a respektovat pravidla kultivované diskuse 

 vede žáky k asertivnímu jednání (naučit je vhodně požádat o pomoc, nabídnout pomoc, odmítnout 
nevhodnou nabídku) 

Žák: 

 naslouchá jiným a vhodně reaguje 

 spolupracuje s učitelem a spolužáky, učí se toleranci 

 spoluvytváří příjemnou atmosféru v týmu 

Kompetence občanské: 
Učitel: 

 podporuje v žácích potřebu literárního projevu, četby 
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Název předmětu Cvičení z češtiny 

 zapojuje žáky do kulturního dění v jejich okolí 
Žák 

 zajímá se o slovesné dědictví naší země a svého regionu 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

 rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním materiálu 

 vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní a k udržování jejich učebního 
prostoru 

 Žák: 

 učí se efektivně organizovat svou práci 

 dodržuje pravidla hygieny práce 

Kompetence digitální: 
Učitel: 

 vede žáka k samostatnému zpracovávání informací, tvorbě referátů, prezentací a jiných výstupů  
Žák: 

 je schopen samostatně vyhledat, posoudit a zpracovat informace a digitální obsah 

 ke zpracování obsahu používá vhodné postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní 
situaci 

 informace zpracovává prostřednictví vhodných zařízení, aplikací a služeb 

    

Cvičení z češtiny 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Žák dokládá nejrůznější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov.  

Slovní zásoba, její slohové rozvrstvení, tvoření slov, 
stavba slova 

 Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich užívá ve vhodné komunikační situaci.  

Tvarosloví 

 Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě a souvětí.  

Skladba 

 Žák zvládá pravopis syntaktický ve větě a souvětí.  Pravopis 
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Cvičení z češtiny 9. ročník  

 Žák zvládá v písemném projevu pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický  

Pravopis 

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

Teorie literatury 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Pravidla pro hodnocení žáků  

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází ze školského zákona č. 561/2004 a 

Vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky.  

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za 1. pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis 

z vysvědčení.  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně 

nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem 

školské rady.  

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných 

školou  

Hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, 

srovnatelné s předem stanovenými kritérii, všestranné a věcné. Hodnocení vychází z posouzení 

míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a 

doložitelné.  

Při hodnocení žáků uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt, přihlíží k věkovým 

zvláštnostem a uplatňuje individuální přístup.  

Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování 4x ročně na třídních schůzkách a hovorových 

hodinách, průběžně prostřednictvím informačního systému 

Edupage (elektronická žákovská knížka) a také  

při individuálních konzultacích.  

Dále jsou rodiče včas informováni o náhlém zhoršení prospěchu nebo chování.  

Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, 

včetně předem stanovených kritérií  

- klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje v příslušném předmětu  

- stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru klasifikace  
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- vyučující daného předmětu zapíše na konci klasifikačního období známku do katalogového listu  

 1. stupeň ZŠ  

- klasifikace v jednotlivých předmětech se provádí čísly 1 – 5  

- chování se hodnotí známkou                                             1 – 3  

- celkový prospěch na vysvědčení je:  

    prospěl s vyznamenáním  (není-li v žádném z povinných předmětů na vysvědčení hodnocen 

známkou horší než 2 a průměr všech známek není vyšší než 1,5 a chování je hodnoceno známkou 

1)  

   prospěl         (není-li v žádném z povinných předmětů  na vysvědčení známka 5)  

    neprospěl   ( je-li v některém z povinných předmětů známka 5)  

   

-  do vyššího ročníku postoupí i žák, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a to bez 

ohledu na prospěch tohoto žáka  

-  ve všech ročnících 1. stupně se vydává vysvědčení, kde z každého povinného předmětu obdrží 

žák známku, pro zápis hodnocení se použije číslice. Totéž platí o hodnocení chování.  

-  náboženství je hodnoceno známkou.  

  2. stupeň ZŠ  

- klasifikace jednotlivých předmětech se provádí slovy:   výborný  (odpovídá známce 1)  

                                                                                                    chvalitebný  (2)  

                                                                                                    dobrý  (3)  

                                                                                                    dostatečný  (4)  

                                                                                                    nedostatečný  (5)  

- chování se hodnotí stupni:   velmi dobré  (odpovídá známce 1)  

                                                     uspokojivé  (2)  

                                                     neuspokojivé  (3)  
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 Celkový prospěch ne vysvědčení je:  

 prospěl s vyznamenáním  (není-li v žádném z povinných předmětů na vysvědčení  hodnocen 

stupněm horším než chvalitebný, průměr všech stupňů není vyšší než 1,5 a chování je hodnoceno 

velmi dobře)  

 prospěl  (není-li v žádném předmětu na vysvědčení stupeň nedostatečný)  

 neprospěl  (je-li v některém z předmětů stupeň  nedostatečný)  

- do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 

s výjimkou předmětů výchovného zaměření, a také žák, který již v rámci druhého stupně opakoval 

ročník, a to  

   bez ohledu na prospěch tohoto žáka  

- ve všech ročnících 2. stupně se vydává vysvědčení, kde z každého předmětu žák obdrží výše 

uvedené stupně  

- hodnocení náboženství je stejné jako u povinných předmětů, tzn. výborný, chvalitebný…  

   

Zásady pro používání slovního hodnocení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

- hodnocení žáků s poruchami učení se řídí Vyhláškou č.  27/2016 Sb. o vzdělávání žáků e 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných  

- u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka  

- škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 

přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo 

zákonného zástupce žáka  

- škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní 

hodnocení do klasifikace  

- výsledky vzdělávání žáka v předmětech a chování žáka ve škole i na akcích pořádaných školou 

jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, 

které dosáhl zejména  
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  ve vztahu k očekávaným výstupům, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku 

žáka  

- slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle 

žáka a jeho přístupu ke vzdělávání. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak 

předcházet případným  

  neúspěchům žáka a jak je překonávat.  

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami by mělo převažovat individuální hodnocení žáka, 

kdy zohledňujeme nárůst žákových kompetencí v čase.  

Hodnocení těchto žáků se řídí doporučením školského poradenského zařízení a je řešeno 

klasifikačními stupni nebo slovním hodnocením.  

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude jejich znevýhodnění zohledněno při 

hodnocení celkovém i v příslušných předmětech (kterých se postižení přímo týká) a budou řešeny 

jako konkrétní případy na každé pedagogické radě.  

   

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního 

hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace  

- pokud je žák hodnocen na vysvědčení slovně z některých nebo ze všech předmětů, toto slovní 

hodnocení odpovídá určitému stupni hodnocení (známce) viz bod   

- vyučující předmětu, kde je žák hodnocen slovně, sdělí třídnímu učiteli, jakému stupni jeho 

hodnocení odpovídá a podle toho bude hodnocen celkově  

- celkový prospěch na vysvědčení je vyjádřen stupni:   prospěl s vyznamenáním  

                                                                                                 prospěl  

                                                                                                neprospěl,  

  přičemž podmínky jsou stejné jako u běžné klasifikace.  
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6.7.  Způsob získávání podkladů pro hodnocení  

Podklady pro hodnocení žáků získávají vyučující zejména sledováním žáků a jejich výkonů, jejich 

připravenosti na výuku, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, pohybové, praktické), 

analýzou výsledků jejich činnosti, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i 

s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.  

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, přihlížejí ke všem okolnostem, které mohly žákův 

výkon ovlivnit. Dále  

- účelem prověřování znalostí (písemného i ústního) není najít mezery v žákových vědomostech, 

ale zjistit a odhodnotit, co žák umí a jak dokáže poznatky využít  

- žáci se nehodnotí ihned po jejich návratu do školy po absenci trvající déle než 3 dny  

- zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné  

- znalost učiva se prověřuje až po jeho procvičení.  

   

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků  

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou perspektivy jeho výkonu, sféry 

jeho úspěchů a uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl 

objektivně hodnotit sebe a svou práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány a na konci 

klasifikačního období společně ohodnotí průběh výkonu žáka - co se zdařilo a čeho je možno 

zvýšeným úsilím dosáhnout.  

- sebehodnocení žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů  

- žák musí vědět, kdy, kde a jakou chybu udělal a jak ji odstraní  

- učitel by měl žáka vést k otevřené komunikaci a k řešení problémů při sebehodnocení  

- učitel bude u žáků rozvíjet schopnost spolupracovat, respektovat a hodnotit práci svou i druhých 

podle předem daných kritérií  

- žák má právo ověřit si pravidla hodnocení konkrétní práce  

- učitel vede žáka k odpovědnosti za své chování, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem 
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6.2 Kritéria hodnocení  

Kritéria hodnocení ústního projevu:  

Vyučovací předměty s převahou teoretického zaměření:  

stupeň 1 (výborný) – žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti uceleně, přesně, 

chápe vztahy mezi nimi. Myslí logicky správně, jeho grafický projev je přesný. Je schopen 

samostatně pracovat s vhodným a jeho věku přiměřeným studijním textem.  

stupeň 2 (chvalitebný) – žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti v podstatě 

uceleně, přesně a úplně. Podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení zadaných úkolů. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky.  

stupeň 3 (dobrý) – žák má ve svých vědomostech částečné mezery, podstatnější nepřesnosti 

a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků se dopouští 

chyb. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.  

stupeň 4 (dostatečný) – žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si 

požadovaných poznatků závažné mezery, při řešení úkolu se vyskytují vážné chyby. Jeho ústní i 

písemný projev má vážné nedostatky při správnosti. Závažné nedostatky dovede žák s pomocí 

učitele částečně opravit.  

Stupeň 5 (nedostatečný) – žák si požadované poznatky a vědomosti neosvojil. Při řešení úkolů se 

dopouští velmi závažných chyb. Své vědomosti nedovede uplatnit ani za pomoci učitele. 

Nedovede samostatně studovat.  

   

Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření:  

stupeň 1 (výborný) – žák projevuje kladný vztah k práci, praktické činnosti vykonává pohotově a 

samostatně.  

stupeň 2 (chvalitebný) – žák projevuje kladný vztah k práci. Získané poznatky využívá s menší 

jistotou. Praktické činnosti však vykonává samostatně, při jeho práci se nevyskytují podstatné 

chyby.  

stupeň 3 (dobrý)  –   v praktických činnostech se žák dopouští chyb a potřebuje občasnou pomoc 

učitele. Výsledky práce mají nedostatky, překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.  
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stupeň 4 (dostatečný) – žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, v praktických činnostech se 

dopouští větších chyb. Potřebuje soustavnou pomoc učitele, méně dbá na dodržování předpisů o 

bezpečnosti při práci. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.  

stupeň 5 (nedostatečný) – žák neprojevuje zájem o práci, nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit 

získané teoretické poznatky. Při práci nedokáže postupovat ani s pomocí učitele, výsledky jeho 

práce jsou nedokončené a neúplné. Neovládá nebo zásadně porušuje předpisy o bezpečnosti při 

práci.  

Kritéria hodnocení písemného projevu  

Povinné předměty                                                             Známka     Úspěšnost  

                                      Český jazyk, cizí jazyky                 1            100-90 %  

                                                                                               2             89-75 %  

                                                                                               3             74-55 %  

                                                                                               4             54-35 %  

                                                                                               5             34-0 %  

                                       Diktáty v českém jazyce              1            1 chyba  

                                                                                               2             2-3 chyby  

                                                                                               3             4-5 chyb  

                                                                                               4             6-7 chyb  

                                                                                               5             8 a více chyb  

                                       Matematika                                   1             100-90 %  

                                       Dějepis                                            2             89-75 %  

                                       Zeměpis                                           3             74-50 %  

                                       Přírodopis                                        4              49-25 %  

                                       Fyzika, Chemie                                5              24-0 %  
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Kritéria hodnocení nepovinných předmětů   

Nepovinné předměty:  hodnotí se snaha žáka, jeho znalosti a tvořivé myšlení.  

   

Kritéria slovního hodnocení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Sledují se tyto oblasti ovládnutí učiva:  

úroveň myšlení  

úroveň vyjadřování  

úroveň aplikace vědomostí  

kvalita výsledků činnosti  

píle a zájem o učení  

stupeň 1 (výborný) – předepsané učivo ovládá bezpečně, žák je pohotový, bystrý, dobře 

chápe souvislosti, vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně, spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí 

a dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou, výsledek činnosti je kvalitní, pouze 

s menšími nedostatky, žák je aktivní, učí se se zájmem a svědomitě.  

stupeň 2 (chvalitebný) – předepsané učivo ovládá, žák uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se 

celkem výstižně, dovede používat získané vědomosti a dovednosti, dopouští se menších chyb, 

výsledky činnosti  jsou bez podstatných nedostatků, učí se svědomitě.  

stupeň 3 (dobrý)  –   předepsané učivo v podstatě ovládá, žák má menší 

samostatnost v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, s pomocí učitele řeší úkoly,  překonává 

potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští, výsledky činnosti vykazují častější nedostatky, žák 

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů.  

stupeň 4 (dostatečný) – předepsané učivo ovládá se značnými mezerami, myšlení 

je nesamostatné, žák se vyjadřuje s potížemi, dělá podstatné chyby a nesnadno je překonává, 

výsledky činnosti jsou nekvalitní, žák projevuje malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty.  

  stupeň 5 (nedostatečný) – předepsané učivo žák neovládá, odpovídá nesprávně i na 

návodné otázky, nesprávně se vyjadřuje, praktické úkoly nedokáže splnit ani  s pomocí učitele, 

výsledky činnosti jsou na nízké úrovni i s pomocí,  pobízení k učení a pomoc učitele jsou neúčinné.  

   

 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola - základ života 2  

348 

Kritéria hodnocení chování  

Chování – přihlíží se k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.  

stupeň 1                    

Žák dodržuje pravidla chování a pravidla školního řádu, méně závažných přestupků se dopouští 

ojediněle, je přístupný výchovnému působení a snaží své chyby napravit.  

stupeň 2                       

Chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s pravidly školního řádu. Žák se dopouští 

závažných přestupků nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků a nedbá 

napomenutí učitele.  

Zpravidla i přes důtku třídního učitele nebo ředitele školy dále narušuje průběh vyučování, 

přestávek i akcí konaných mino školu, ale organizovaných školou, a ohrožuje zdraví své nebo 

jiných osob.  

stupeň 3                       

Chování žáka ve škole i na akcích konaných mimo školu (ale organizovaných školou) je v příkrém 

rozporu s pravidly slušného chování a s pravidly školního řádu. Dopustí se takových závažných 

přestupků,  

že je jimi vážně ohrožena výchova, bezpečnost nebo zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy a zpravidla i přes důtku ředitele školy se i nadále 

dopouští dalších přestupků.  

Dále škola uplatňuje ve svém výchovném procesu výchovná opatření. Mezi ně patří:  

pochvala (uděluje ji ředitel nebo učitel za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní 

iniciativy, statečný čin nebo dlouhodobou úspěšnou práci, na základě vlastního rozhodnutí nebo 

na základě podnětu jiných osob a projedná ji na pedagogické radě)  

napomenutí třídního učitele  

(uděluje ho třídní učitel za občasná porušení pravidel školního řádu, lze ji udělit kdykoliv během 

klasifikačního období)  

důtka třídního učitele  

(uděluje ji třídní učitel za častější porušení pravidel školního řádu kdykoliv během klasifikačního 

období, toto neprodleně oznámí řediteli školy)  
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důtka ředitele školy  

(uděluje ji ředitel školy za častá nebo opakovaná porušení školního řádu nebo za závažný 

přestupek na základě podnětů třídního učitele nebo jiných učitelů, lze ji udělit pouze po 

projednání v pedagogické radě).  

Pochvalu, napomenutí, důtky i snížený stupeň z chování a jeho důvody prokazatelným způsobem 

třídní učitel sdělí neprodleně zástupci žáka a zároveň se zaznamená do dokumentace školy. 

 


