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1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

MOTIVAČNÍ NÁZEV: Podaná ruka pro vaši budoucnost 

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace

ADRESA ŠKOLY:   Rabasova 3282/3, Ústí nad Labem, 40011

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Michal Kapoun

KONTAKT:   e-mail: info@zsrabasova.cz, web: http://www.zsrabasova.cz , telefon: 739 454 971, 

facebook: http://www.facebook.com/zsrabasova, datová schránka: gvvha55

IČ:  44553145

RED-IZO:  600085643

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   Mgr.Jaroslava Zámostná, Mgr.Ilona Vondráčková, Mgr.Lenka 

Žemberyová  

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Statutární město Ústí nad Labem

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Velká Hradební 2336, 40100 Ústí nad Labem

KONTAKTY:   

Telefon: 475 241 111 

podatelna.magistrat@mag-ul.cz 

1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST OD:  1. 9. 2022

VERZE SVP:  16

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  1. 9. 2022

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  1. 9. 2022
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................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy 

      Mgr. Michal Kapoun  
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2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace je škola plně 

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

školy. Disponuje kapacitou 620 míst pro žáky základní školy a 180 míst ve školní družině.  

2.2 Umístění školy 

Škola je situována ve velkém sídlišti Dobětice, které je součástí městského obvodu Severní Terasa. 

Její umístění umožňuje kontakt s okolní přírodou i snadnou dostupnost prostředky městské 

hromadné dopravy pro žáky ze vzdálenějších lokalit. 

2.3 Charakteristika žáků 

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy mohou používat i 

veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků. Škola 

zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

2.4 Podmínky školy 

Škola je uspořádána jako úplná, má k dispozici školní družinu. Žáci se mohou stravovat ve školní 

jídelně, která se nachází v budově školy. Vyučování probíhá v českém jazyce. Školu tvoří 4 

provázané pavilony, ve venkovním areálu se nachází oplocené sportovní hřiště a zahrada. 

Bezbarierový přístup je zajištěn částečně v jednom pavilonu. Pro trávení volného času je možné 

využívat zahradu, školní dvůr, tělocvičny, sportovní hřiště a knihovnu. Žákům jsou k dispozici 

šatny.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: přírodopis, cizí jazyky, fyzika, hudební 

výchova, chemie, multimediální učebna, informatika, tělocvična, výtvarná výchova, školní dílny a 

cvičná kuchyňka. Ve všech prostorách školy je možnost připojení k internetu. Učitelé mají k 

dispozici odborné kabinety s připojením k internetu. 
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2.5 Vlastní hodnocení školy 
2.5.1 Oblasti autoevaluace 

V rámci vlastního hodnocení školy se škola zaměřuje na tyto oblasti: 

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

• průběh a výsledky vzdělávání 

• školní klima a vzájemné vztahy se zákonnými zástupci a veřejností 

• řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

• soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání 

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Podmínky ke vzdělání: 

• obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky, podpůrné výukové materiály, školní 

vzdělávací program 

• podmínky ke vzdělávání - bezpečnostní a hygienické, ekonomické, materiální a personální 

• podpora školy žákům, spolupráce se zákonnými zástupci  - klima školy (interakce učitele a 

žáků, klima učitelského sboru), spolupráce s odbornými institucemi a 

zřizovatelem, systém podpory žáků, zohlednění individuálních potřeb žáků  

• výsledky vzdělávání žáků - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků) 

2.5.3 Nástroje autoevaluace 

Analýza školní dokumentace, anketa pro zákonné zástupce, anketa pro žáky, hospitace vedením 

(ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise ), vzájemné hospitace pedagogů, 

zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků. 

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

Evaluační činnost probíhá v různých časových intervalech. 

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 

Škola spolupracuje s místními institucemi:  MŠ Dobětice, pedagogicko-psychologická poradna, 

speciální pedagogické centrum, Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova, SK Volejbal Ústí nad 

Labem, Shotokan Klub Rajchert, Magistrát města Ústí nad Labem, Úřad městského obvodu 
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Severní Terasa, Sdružení rodičů a přátel školy, školská rada, ZUŠ – výtvarné studio, Ústecký 

atletický sportovní klub, FK Ústí nad Labem. 

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Společné akce žáků a veřejnosti : mimoškolní akce (výlety, exkurze), třídní schůzky, vánoční 

slavnosti.

Pravidelné školní akce: jarmark, sezónní besídky, sportovní soutěže. 

2.8 Charakteristika pedagogického sboru 

Ve škole pracuje stabilní pedagogický sbor. K významným přednostem sboru patří kromě vysoké 

kvalifikovanosti, příznivého věkového složení a podílu mužského obsazení i výrazný zájem 

pedagogů o další vzdělávání a zvyšování odborné úrovně. Ve sboru jsou zastoupeni i pedagogové s 

kvalifikací pro výuku předmětů speciálně pedagogické péče.V pedagogické činnosti se daří rozvíjet 

oborovou i mezioborovou spolupráci. Proškolení učitelé uplatňují ve výuce nové metody 

činnostního učení, osobnostní výchovy a genetické metody výuky čtení v 1.třídách. 

2.9 Dlouhodobé projekty 

EU Peníze školám, Šablony I,II,III, Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků, 

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Obědy do škol, Dobrá volba, Celé Česko čte dětem, 

Sportuj ve škole, Škola v pohybu, Dětský klub Dobětice, Škola pro demokracii, Skutečně zdravá 

škola. 

2.10 Mezinárodní spolupráce 

Podle zájmů žáků organizuje škola týdenní studijní pobyt v Anglii a poznávací jednodenní exkurze  

v Německu.
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy: 

Motivační heslo našeho programu „ Podaná ruka pro vaši budoucnost“ není  náhodné. Nabízíme 

svoji pomoc všem, kteří ji chtějí přijmout a najít v dalším životě dobré uplatnění. Stanovili jsme 

deset základních vzdělávacích priorit, kterými chceme našim žákům pomoci na jejich cestě k 

úspěšnému uplatnění v životě. 

• zavádět nové formy výuky 

• využívat vědomosti v praxi 

• zajistit integraci dětí 

• zaměřit se na osobnostní výchovu žáků 

• rozvíjet týmovou spolupráci 

• naučit se pracovat s informacemi 

• zdokonalovat komunikaci 

• být otevřený a vstřícný k veřejnosti 

• zajistit bohaté mimoškolní aktivity 

• propagovat zdravý životní styl 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení • vedeme žáky k vyhledávání, třídění a 

propojování informací z různých informačních 
zdrojů, vyučovacích předmětů a jejich využití v 
praktickém životě

• umožňujeme žákům uplatnit vlastní nápady a 
tvořivost a jejich prezentaci

• vedeme žáky k přijímání odpovědnosti za 
vlastní práci

• dáváme možnost prožít vlastní úspěch, radost z 
učení a uvědomění si vlastního pokroku

• využíváme pozitivní motivaci k posilování 
vztahu k učení

• klademe důraz na vhodné rozvržení vlastní 
práce žáka

• na začátku každé hodiny stanovíme její cíl, na 
konci zhodnotíme jeho dosažení

• vedeme žáky k využívání sebehodnocení a 
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Výchovné a vzdělávací strategie
sebekontroly

• zadáváme samostatné práce vyžadující aplikaci 
teoretických poznatků 

Kompetence sociální a personální • vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skupině, 
vytvoření pravidel práce v týmu a převzetí 
zodpovědnosti za splnění úkolu

• zařazujeme vyučovací předmět Osobnostní a 
sociální výchova do učebního plánu 6. ročníku

• klademe důraz na dovednost poskytnout 
pomoc nebo ji přijmout

• vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel 
chování a jednání při vyučování a na akcích 
pořádaných školou

• zamýšlíme se nad různými situacemi, vedeme 
žáky k hledání poučení se z názorů jiných

Kompetence občanské • nabízíme žákům nejrůznější aktivity jako 
prevenci nežádoucích sociálně patologických 
jevů

• pořádáme sportovní soutěže ve škole i v rámci 
města

• pořádáme školní akce připomínající lidové 
tradice

• demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 
chování na konkrétních modelových 
příkladech, klademe důraz na chování podle 
pravidel fair-play

• požadujeme od žáků hodnocení vlastního 
chování i chování ostatních, hledání 
společného řešené

• dáváme možnost spolupodílení se na vytváření 
pravidel třídy, vyžadujeme jejich dodržování

• poznáváme se žáky národní tradice a významná 
místa ČR

• rozvíjíme představy žáků o zvycích v jiných 
zemích

• vyžadujeme od žáků osvojení si praktických 
dovedností první pomoci

Kompetence k řešení problémů • pozorujeme se žáky různé jevy, provádíme 
pokusy, hledáme vysvětlení

• vytváříme praktické problémové úlohy
• klademe důraz na řešení modelových situací a 

úkolů pomocí algoritmu, důraz na práci s 
chybou a vyhledávání informací potřebných k 
řešení problému

• dáváme žákům prostor k "objevování" nových 
poznatků

• vedeme žáky ke kritickému hodnocení činů a 
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Výchovné a vzdělávací strategie
jejich důsledků, navrhování různých řešením k 
vyjadřování vlastních názorů

• vytváříme příležitosti k organizaci třídních a 
školních akcí

• zadáváme řešení úkolů, které vyžadují 
propojení znalostí z více předmětů

• respektujeme žákovu volbu postupu při plnění 
zadaných úkolů

Kompetence komunikativní • dáváme žákům prostor k vyjadřování vlastních 
myšlenek a názorů

• klademe důraz na formulování souvislých 
spisovných a logicky správných projevů

• využíváme školní časopis ve výuce i jako 
prostředku komunikace mezi žáky a veřejností

• vyžadujeme od žáků dodržování pravidel 
komunikace

• dáváme příležitost k prezentaci vlastní práce
• požadujeme od žáků využívání informačních a 

komunikačních technologií
Kompetence pracovní • při praktických činnostech klademe důraz na 

bezpečné používání pracovních nástrojů a 
pomůcek, respektování daných pravidel

• vyžadujeme, aby žáci chránili své zdraví 
• požadujeme dodržování stanovených 

pracovních postupů
• vytváříme příležitosti k využívání získaných 

poznatků a zkušeností z různých oborů lidské 
činnosti k vlastnímu profesnímu zaměření

• seznamujeme žáky s různými profesemi a 
ujasňujeme představu o jejich budoucím 
povolání

• vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i 
práce spolužáků

• nabízíme žákům různé zájmové útvary a 
volitelné předměty a podněcujeme je tak k 
smysluplnému využití volného času a rozvoji 
zájmů o některé obory

Kompetence digitální • vedeme žáky k používání digitálních zařízení, 
aplikací a služeb a jejích využívání při učení

• učíme žáky vytvářet a upravovat digitální 
obsah, kombinovat různé formáty a vyjadřovat 
se pomocí digitálních prostředků

• seznamujeme žáky se situacemi, které ohrožují 
bezpečnost zařízení i dat, mají negativní vliv na 
jejich zdraví a učíme je těmto situacím 
předcházet

• vedeme žáky k etickému chování v digitálním 
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Výchovné a vzdělávací strategie
prostředí

• seznamujeme žáky s novými technologiemi, 
vedeme je ke kritickému hodnocení jejich 
přínosu a reflektování rizika jejich využívání

   

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

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

Podpůrná opatření realizuje škola. Opatření se podle organizační, pedagogické a finanční 

náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření  1.stupně  uplatňuje škola i bez doporučení 

školského poradenského zařízení na základě  plánu pedagogické podpory  (PLPP). Forma PLPP je 

písemná. PLPP vytváří třídní učitel s metodickou podporou  výchovného poradce a ve spolupráci s 

ostatními vyučujícími. PLPP se vyhodnocuje nejpozději po třech měsících a výchovný poradce 

rozhodne o dalším postupu ( pokračování v PLPP, doporučení návštěvy školského poradenského 

pracovišt). 

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

Individuální vzdělávací plán (IVP) je vytvářen první týden  nového školního roku (nejpozději do 

třiceti dnů po obdržení zprávy) na základě poslední zprávy ze školského poradenského zařízení, 

jejího závěru a doporučení.  IVP vypracuje  třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, 

zákonnými zástupci, žákem a vyučujícími jednotlivých předmětů. S IVP jsou seznámeni všichni 

vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem 

informovaného souhlasu, ostatní zúčastnění IVP podepíší. IVP je dle potřeby průběžně 

aktualizován v souladu se vzdělávacími potřebami žáka. 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování IVP. 

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

Poradenskou podporu žákům  se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zákonným zástupcům 

a pedagogům zajišťuje školní poradenské pracoviště, které tvoří školní metodik prevence, 

výchovný poradce a speciální pedagog.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 
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vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky: 

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

kooperativní výuky, změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a 

se zřetelem k charakteru výuky a potřebám žáků

v oblasti metod výuky:

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

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

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

zvládnutí úkolů, nastavení dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat úspěch

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:

dílčí úpravy očekávaných výstupů se zřetelem na minimální doporučenou úroveň stanovenou v 

RVP

v oblasti hodnocení:

využívání různých forem hodnocení žáka, práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru 

žákova problému, podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení), celkové hodnocení žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve 

vzdělání. 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

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

Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného předmětu třídního 

učitele a výchovného poradce. Vyučující daného předmětu s metodickou podporou výchovného 

poradce a  ve spolupráci s ostatními vyučujícími předmětů, kde se projevuje nadání žáka, vytváří 

 plán pedagogické podpory  (PLPP). Forma PLPP je písemná. PLPP se vyhodnocuje nejpozději po 

třech měsících a výchovný poradce rozhodne o dalším postupu ( pokračování v PLPP, doporučení 

návštěvy školského poradenského pracovišt). 

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

Individuální vzdělávací plán (IVP) nadaného a mimořádně nadaného žáka je vytvářen na základě  

zprávy  školského poradenského zařízení, jejího závěru a doporučení. IVP vypracuje  třídní učitel 

ve spolupráci s výchovným poradcem, zákonnými zástupci, žákem a vyučujícími jednotlivých 

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

stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu, ostatní zúčastnění IVP podepíší. IVP je 

dle potřeby průběžně aktualizován v souladu se vzdělávacími potřebami žáka. 
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Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování IVP.

Zodpovědné osoby a jejich role:

Poradenskou podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zákonným zástupcům 

a pedagogům zajišťuje školní poradenské pracoviště, které tvoří školní metodik prevence, 

výchovný poradce a speciální pedagog.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:

obohacování vzdělávacího obsahu: obohacování učiva nad rámec výstupů ŠVP, řešení prémiových 

úkolů a problémových úloh, práce s náročnějšími texty a odbornou literaturou

zadávání specifických úkolů, projektů: účast na předmětových olympiádách, prezentace vlastních 

projektů

nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit: 

spolupráce se zájmovými a sportovními organizacemi 

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

Čj , Hv , 
M 

Hv , M Hv , Tv M Hv , M , 
Přv 

Aj , Osv  

Sebepoznání a 
sebepojetí

 Aj , M Aj , Tv Aj , Čj Osv , Tv Tv , Vv Pč Hv , Tv , 
Vzd 

Seberegulace a 
sebeorganizace

Tv Pč Pč , Vla Osv  

Psychohygiena   Osv  

Kreativita Čj , Pč Vv Vv Hv , Osv 
, Přp 

Hv , Přp 
, Vv 

Hv , Přp 
, Tv 

Pč , Přp 

Poznávání lidí Pč , Tv  M Čj , Osv Nj Aj , Pč 

Mezilidské vztahy Prv Tv Čj , Tv Čj , M Čj , Osv 
, Přp , 

Tv , Vzd 

Nj , Pč , 
Přp , Tv 

Nj , Přp 
, Tv 

Nj , Přp 
, Tv 

Komunikace Čj , M Čj , M Aj , M Aj Aj Aj , Čj , 
Hv , Osv 

, Přp 

Aj , Přp 
, KAjv 

Hv , Přp 
, Tv , 
Vob 

Aj , Hv , 
Přp , 
KAjv 

Kooperace a 
kompetice

Prv  Tv Čj , Osv  Pč 
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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

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

M M M Čj , M , 
Přv 

M , Vla Čj , M , 
Osv , 
Přp , 
Vzd 

Čj , Pč , 
Přp , Tv 

Pč , Přp Přp 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

Čj , Prv , 
Vv 

Hv , Tv Hv Hv Tv Čj , Osv Čj , Tv Přp 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

Prv Čj , Prv Vla Čj , Vob Vob Vob 

Občan, občanská 
společnost a stát

 Hv , Vla  D , Vob D , Vob 
, Z 

D , Vob 
, Z 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

 Vla Hv Vob D , Hv , 
Vob 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

Čj , Tv M Vla D D , Vob Čj , D , 
Vv 

D , Vob 
, Vv , Z 

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

 Aj , M Aj , Hv Aj , M , 
Z 

Aj , D , 
Hv , Nj , 

Z 

Aj , D , 
Vv , Z 

Hv , Z 

Objevujeme Evropu a 
svět

 Aj Aj , Vla Aj , Čj , 
Z 

D , Nj , 
Z 

D , Vv , 
Z 

Vzd 

Jsme Evropané Prv Prv Čj Vla Čj Čj , D Čj , D , 
Hv , Z 

Aj , Čj , 
Nj , Vob 

, KAjv 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference Hv Čj Čj Aj , D , Z D , Z D , Přp , 

Z 
D , Vv , 

Z 
Lidské vztahy Čj Čj , Prv Čj Aj , D , 

Hv 
Aj , D , 
Nj , Přp 

Aj , Čj , 
D , Vzd 

Etnický původ Prv  Přv D , Z D , Hv , 
Z 

D , Hv , 
Přp , Z 

Čj , D , Z 
, KAjv 

Multikulturalita   Aj , Vla Hv Aj , Čj , 
Z 

Čj , D , 
Vzd , Z 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

  Vla D D , Přp D 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy Prv Prv , Vv Přv Přv Přp , Z Přp Přp , Z Ch , Přp 

Základní podmínky 
života

Čj , Prv Přv Přv Aj , Pč , 
Přp , Z 

Aj , Přp 
, KAjv 

Aj , Ch , 
Přp 

Aj , Přp 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

Pč Pč Čj Čj , Pč , 
Přv , Vla 

Pč Přp , 
Vob , 
Vzd 

Přp , Z Čj , Ch , 
Přp , Z 

Ch , Pč , 
Přp , Z 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Vztah člověka k 
prostředí

Čj Aj , Pč , 
Prv 

Aj , Přv Pč Aj , Pč , 
Přp , Tv 
, Vv , Z 

Přp , 
Vob , Z , 

KAjv 

Čj , Přp 
, Tv , Z 

Ch , Nj , 
Přp , Tv 
, Vzd , Z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

 Čj Čj Čj Aj , Čj , 
Vob , 
Vzd 

Aj , Vob 
, KAjv , 

Mvv 

Aj , Pč , 
Vob 

Aj , Vob 
, Mvv 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

  Vla Mvv Mvv 

Stavba mediálních 
sdělení

  Čj Čj Mvv Mvv 

Vnímání autora 
mediálních sdělení

 Aj Aj Aj Mvv Mvv 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

   Mvv Nj , Pč , 
Vob , 
Vzd , 
Mvv 

Tvorba mediálního 
sdělení

Čj Čj M , Přv Čj Nj , 
Mvv 

Nj Čj , Vv , 
Mvv 

Práce v realizačním 
týmu

 Čj , M , 
Prv 

M , Přv  Aj , KAjv 
, Mvv 

Aj , KAjv 
, Mvv 

    

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: 

Zkratka Název předmětu
Aj Anglický jazyk
Ch Chemie
Čj Český jazyk a literatura
D Dějepis

Hv Hudební výchova
KAjv Konverzace v anglickém jazyce

M Matematika
Mvv Mediální výchova

Nj Německý jazyk
Osv Osobnostní a sociální výchova
Pč Pracovní činnosti

Přp Přírodopis
Prv Prvouka
Přv Přírodověda
Tv Tělesná výchova
Vla Vlastivěda
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Zkratka Název předmětu
Vob Výchova k občanství
Vv Výtvarná výchova

Vzd Výchova ke zdraví
Z Zeměpis
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4 Učební plán 
4.1 Celkové dotace - přehled 

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

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

Dotace 
2. stupeň

Anglický jazyk  3 3 3 9 3 3 3 3 12

Český jazyk a 
literatura

7+2 7+2 7+2 6+1 6+1 33+8 4 3+1 4+1 4+1 15+3

Jazyk a jazyková 
komunikace

Německý jazyk    2 2 2 6

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5 4+1 3+2 4 4 15+3

Informatika Informatika  1 1 2 1 1 1 1 4

Prvouka 2 2 2  6   

Přírodověda  1 1+1 2+1   

Člověk a jeho svět

Vlastivěda  2 1+1 3+1   

Dějepis    2 2 1+1 1 6+1Člověk a 
společnost Výchova k 

občanství
   1 1 1 1 4

Fyzika    1+1 1+1 2 2 6+2

Chemie     1+1 2 3+1

Přírodopis    1+1 2 1+1 1+1 5+3

Člověk a příroda

Zeměpis    1+1 2 2 1 6+1

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4Umění a kultura
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 1 1 1 5
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

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

Tělesná výchova 2 2 2+1 2 2 10+1 2 2 2 2 8Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví    1  1 2

Člověk a svět 
práce

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1 0+1 1 3+1

Ostatní předměty Osobnostní a 
sociální výchova

   0+1  0+1

Volitelné předměty
• Cvičení z českého jazyka
• Cvičení z matematiky
• Konverzace v anglickém 

jazyce
• Sportovní aktivity
• Cvičení z chemie
• Zdravý životní styl
• Mediální výchova

   0+1 0+1 0+2

Celkem hodin 21 21 25 25 26 102+16 30 30 31 31 104+18
   

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 

Informatika 
Přechodné ustanovení: 
Ve školním roce 2022/23 se informatika ve 4. a 5. ročníku vyučuje dle výstupů pro 4. ročník, v 6. až 9. ročníku dle výstupů pro 6.ročník 
Ve školním roce 2023/24 se informatika v 8. a 9. ročníku vyučuje dle výstupů pro 7. ročník   
Ve školním roce 2024/25 se informatika v 9. ročníku vyučuje dle výstupů pro 8. ročník 
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Tělesná výchova 
Výuka plavání probíhá ve třetím ročníku v rozsahu 40 hodin. Součástí výuky tělesné výchovy mohou být i fakultativní kurzy pro žáky 3. - 9. tříd se 
zaměřením na lyžování, snowboarding, běžecké lyžování, cyklistiku, turistiku a vodácké sporty.   
   

Vlastivěda 
  
   

Cvičení z českého jazyka 
Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět 
se rozhodne losováním.  
   

Cvičení z matematiky 
Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět 
se rozhodne losováním.  
   

Konverzace v anglickém jazyce 
Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět 
se rozhodne losováním.  
   

Sportovní aktivity 
Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět 
se rozhodne losováním.  
   

Cvičení z chemie 
Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět 
se rozhodne losováním.  
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Zdravý životní styl 
Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět 
se rozhodne losováním.  
   

Mediální výchova 
Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět 
se rozhodne losováním.  
   

Disponibilní časová dotace (DČD) byla v učebním plánu 1. stupně využita k posílení následujících vzdělávacích oblasti takto: 

Jazyk a jazyková komunikace - 8 hodin 

Matematika a její aplikace - 5 hodin 

Člověk a jeho svět - 2 hodiny 

Člověk a zdraví - 1 hodina 

Disponibilní časová dotace (DČD) byla v učebním plánu 2. stupně využita k posílení následujících vzdělávacích oblasti takto: 

Jazyk a jazyková komunikace - 3 hodiny 

Matematika a její aplikace -3 hodiny 

Člověk a příroda - 7 hodin 

Člověk a svět práce - 1 hodina 

Osobnostní a sociální výchova - 1 hodina 
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Člověk a společnost - 1 hodina 

Volitelné předměty v 7. a 9. ročníku - 2 hodiny 

Další cizí jazyk (německý) je zařazen od 7. do 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně 

Výchova ke zdraví - část vzdělávacího obsahu je integrována do učiva přírodopisu v 8. ročníku 

Člověk a svět práce - tematický okruh Svět práce je realizován v 8. ročníku v  předmětu Volba povolání 

                                 tematický okruh Práce s technickými materiály je realizován v 6. a 7. ročníku v předmětu Pracovní činnosti 

                                 tematický okruh Pěstitelské práce je realizován v 6. a 7. ročníku v předmětu Pracovní činnosti 

                                 tematický okruh Příprava pokrmů je realizován v 7. ročníku v předmětu Pracovní činnosti 

                                 tematický okruh Provoz a údržba domácnosti je realizován v 9. ročníku v předmětu Pracovní činnosti  
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5 Učební osnovy 
5.1 Anglický jazyk 

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

Celkem

0 0 3 3 3 3 3 3 3 21
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jeho obsahem je naplňování 

očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruhů průřezových témat 
RVP ZV. V počáteční výuce AJ převažují fáze, ve kterých je učitel hlavním činitelem. Postupně se, ale aktivita 
přenáší na žáky v podobě práce ve dvojicích nebo ve skupinách. Na 2.stupni výuka AJ navazuje plynule na 
1.stupeň, kde je kladen důraz na komunikativní dovednosti, čemuž je podřízena výuka gramatické části, 
pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání, rozvíjení pozitivního vztahu k 
mnohojazyčnosti, respektování kulturní rozmanitosti, získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního 
vztahu k tomuto předmětu. Samotná výuka je založena na modelu britské angličtiny. Vzdělávání v 
anglickém jazyce předpokládá dosažení úrovně A2.  

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

Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku s dotací 3 hodin týdně. Vyučovací hodiny jsou 
různého typu - frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná 
práce, práce s literaturou a časopisy, práce se slovníky, práce s internetem a PC - výukovými programy... 
Důraz je kladen na konverzaci, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev a 
psaní. Žáci jsou aktivizováni didaktickými hrami.  Výuka probíhá v jazykových učebnách, v kmenových 
třídách popřípadě v multimediální učebně. Všechny třídy jsou vybaveny moderní technikou (projektory, 
reproduktory, interaktivními tabulemi) a jsou připojeny k internetu. Většina tříd je na výuku rozdělena na 2 
skupiny i při nižším počtu než 24 žáků. Zohledňujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro 
nadané žáky dle možností a zájmu organizujeme další projekty a soutěže ve škole, účastníme se soutěží 
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Název předmětu Anglický jazyk
pořádaných v rámci okresu a kraje. 

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k efektivnímu získávání poznatků z nejrůznějších zdrojů (internet, časopisy, slovníky ...), 
vyučovacích předmětů a jejich využití v praktickém životě.
Vedeme žáky k tomu, aby nabyté znalosti uplatnili v konkrétních projektech, jejich prezentacích a 
referátech.
Vedeme žáky k pochopení systému gramatiky.
Na začátku hodiny stanovíme její cíl, na konci zhodnotíme jeho dosažení.
Rozvíjíme jednotlivé dovednosti (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemný projev) 
různými formami a metodami práce. 
Učíme žáky spojovat a kombinovat vědomosti nabyté v anglickém jazyce se znalostmi z jiných předmětů.
Vedeme žáky k přijímaní odpovědnosti za vlastní práci.
Vedeme žáky k práci s chybou.
Vedeme žáky k práci s vlastním portfoliem, ve kterém hodnotí svůj pokrok. 
 
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k samostatnému plnění úkolů podle anglicky sdělených instrukcí. 
Zadáváme úkoly (individuální i skupinové), pro jejichž splnění žáci musí vyhledat a zpracovat informace, 
výsledky prezentovat ve třídě. 
Dáváme žákům prostor k objevování nových poznatků. 
Dáváme příležitost k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení problému. 
Do výuky zařazujeme situační hry. 

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

Kompetence komunikativní:
Prakticky a efektivně využíváme všech způsobů komunikace v anglickém jazyce (písemná i ústní 
komunikace). 
Učíme žáky formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby spolužáci rozuměli. 
Rozšiřujeme slovní zásobu žáků, vytváříme systém. 
Učíme žáky, aby své myšlenky vyjadřovali jednoduše a souvisle.
Dáváme příležitost k prezentaci vlastní práce. 
Rozvíjíme schopnost reakce na slyšené i psané povely, pokyny a úkoly. 
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Název předmětu Anglický jazyk
Posilujeme sebevědomé vystupování při komunikaci.
Učíme žáky pohotově reagovat na různé situace. 
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k respektování jiného názoru, vzájemné pomoci a ovládání svého jednání při práci ve skupině. 
Vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel práce v týmu a převzetí zodpovědnosti za 
splnění úkolu. 
Vedeme žáky k tomu, aby se poučili z názoru jiných. 
Vedeme žáky k sebehodnocení a hodnocení druhých. 
Kompetence občanské:
Vyžadujeme od žáků zodpovědné plnění úkolů.
Vyžadujeme od žáků respektování a dodržování stanovených pravidel. 
Seznamujeme žáky s tradicemi a kulturou anglicky mluvících zemí a vedeme je k toleranci odlišností jiných 
kultur. 
Vedeme žáky ke vztahu k životnímu prostředí. 
Demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování na konkrétních modelových příkladech.  
Kompetence pracovní:
Požadujeme dodržování řádů učeben a bezpečnostních zásad při práci s technikou.
Vedeme žáky k šetrnému zacházení s vyučovacími pomůckami a zapůjčenou technikou. 
Seznamujeme žáky s různými profesemi a ujasňujeme představu o jejich budoucím povolání.
Požadujeme dodržování pracovních návyků (vedení sešitů, portfolia ...). 
 
Kompetence digitální:
Učíme žáky využívat různé digitální zdroje ( cizojazyčný slovník, videa, výukové materiály na internetu).
Vedeme žáky k využívání počítače při vytváření různých písemných dokumentů a projektů.
Vedeme žáky k etickému chování v digitálním prostředí. 
Při výuce používáme interaktivní učebnice.
 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou žáci vždy předem seznámeni. Používáme též 
metodu sebehodnocení žáků.
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Anglický jazyk 3. ročník

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

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

představí se a zeptá se na jméno pozdravy

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

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a 
reaguje na ně verbálně i neverbálně

uvítání, představování, rozloučení

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

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně verbálně 
i neverbálně

pokyny při výuce

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

pojmenuje školní potřeby a vybavení učebny škola

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

používá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a 
představování, pozdraví a rozloučí se základní fráze

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

rozumí a hláskuje v anglické abecedě slova, která zná abeceda

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

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

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

osvojí si a umí používat základní slovní zásobu, zvládá 
základní výslovnostní návyky

základní fráze

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

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 
textu a sdělí, jaké ovoce a jídlo má rád sloveso like
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Anglický jazyk 3. ročník

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

zopakuje, pojmenuje a označí barvami běžné předměty 
ve škole

barvy

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

pojmenuje běžné hračky hračky

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

pojmenuje osoby
přátelé

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

pojmenuje části lidského těla tělo

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

používá číslovky do 20 čísla 1-20

sloveso can/can´t
sloveso to be
sloveso to have got
sloveso like

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

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy

přítomný čas prostý
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě (slovní zásoba - rodina, přátelé, tělo) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života - zdravý životní styl (slovní zásoba - ovoce, zelenina)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Poslech audionahrávek
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace ve dvojicích, hry (pozdravy, představování, rozloučení)

   

Anglický jazyk 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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Anglický jazyk 4. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
pokyny při výuceCJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností

rozumí jednoduchým pokynům
rozkaz

sloveso like/ don´t like
přítomný čas prostý

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

rozumí a pojmenuje běžné volnočasové aktivity

přítomný čas průběhový

dny v týdnuCJ-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

zachytí informaci o času a dnech v týdnu
určování času

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

rozumí jednoduchému textu o jídlech během dne
denní rutina

školaCJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchého rozhovoru na téma rodina a 
škola moje rodina a kamarádi

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

počítá do 100 čísla do 100

přídavná jména
popis zvířete
sloveso to be

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

pojmenuje a popíše běžná zvířata

sloveso have got
sloveso have gotCJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

pojmenuje příbuzenské vztahy k členům rodiny, sdělí 
kolik má sourozenců moje rodina a kamarádi

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní pojmenuje měsíce v roce a přiřadí je do jednotlivých měsíce, roční období
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Anglický jazyk 4. ročník

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

ročních období

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

pojmenuje běžné potraviny jídlo

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

pojmenuje jednotlivé místnosti v bytě nebo v domě místnosti, vazba there is/ there are

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

pojmenuje budovy a běžné obchody ve městě
předložky

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

popíše členy rodiny popis osoby

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

pojmenuje školní předměty škola

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

pojmenuje a zeptá se na aktuální počasí běžného typu počasí

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

vyhledá informaci a doplní popis příbuzenských vztahů v 
rodině v jednoduchém textu

moje rodina a kamarádi

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

rozumí jednoduchému textu popisující denní režim denní rutina

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

rozumí krátkému textu na téma prázdniny prázdniny

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

se slovní nápovědou jednoduchým způsobem písemně 
popíše místo svého bydliště

město
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Anglický jazyk 4. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě a svých kamarádech (slovní zásoba - moje rodina a kamarádi, popis osoby) 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace ve dvojicích, skupině, hry (dialog - rodina a kamarádi, počasí)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Svátky a významné dny (slovní zásoba - Vánoce, Halloween)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Anglické písně, naučné texty (písně o zvířatech)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vztah člověka k prostředí - péče o zvířata (popis zvířete)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Poslech audionahrávek

   

Anglický jazyk 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
volný čas, volnočasové aktivityCJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech jsou-li pronášeny pomalu základní rozkazy

číslovky
měsíce

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 

žák zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné 
povahy

osobní údaje
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vizuální oporu školní rozvrh - předměty
určování času
seznamování
národnosti
formální a neformální pozdrav
rozloučení

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

rozumí obsahu jednoduché konverzace, který se týká 
osvojených témat

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

vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak nebo obrázek jídlo

seznamováníCJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého 
rozhovoru představování

volný čas, volnočasové aktivity
rodina

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

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase, 
nakupování a dalších osvojovaných tématech

dům, domov
popis osoby
předložky

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

vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života

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

sdělí informace o sobě představování

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

vytvoří odpověď na otázku na základě jednoduchého a 
známého textu

WH otázky

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

vyhledává požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech

nakupování, ceny

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

srozumitelně vyslovuje jednoduchý čtený text se 
známou slovní zásobou

pravidelné a nepravidelné množné číslo

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, člen určitý a neurčitý
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přítomný čas prostý
přítomný čas průběhový

vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů

přivlastňovací zájmena
oblečení
obchody, produkty

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

napíše nákupní seznam

nakupování, ceny

osobní údaje
řadové číslovky

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

Can/ Can´t
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací (popis osoby, oblečení, školní a mimoškolní aktivity)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikační hry a cvičení (otázky a odpovědi na téma: čísla, sport, zvířata, film)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Prohlubování poznatků o anglicky mluvících zemích (tradice a zvyky, národnosti, americká rodina) 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Cizí jazyk jako nástroj dorozumívání (jména česká a anglická)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Poslech audionahrávek, prezentace projektů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Anglické písně, říkanky a naučné texty

   

Anglický jazyk 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
přítomný čas prostýCJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a 
konverzaci přítomný čas průběhový

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

zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy v 
pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům

filmy, herci, herečky

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

zachytí informace o osobách a prostředí v němž žije místa ve městě

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

zachytí informace o každodenních činnostech, 
potřebách a způsobu života

denní rutina

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

porozumí tématu/obsahu krátkého projevu zřetelně 
pronášeného jednou či více osobami

zdravá strava, jídlo

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

na základě poslechu vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, 
obrázek nebo text volně žijící zvířata, zvířata na farmě

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

vyžádá jednoduchou informaci významné dny a svátky

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

zeptá se na základní informace můj domácí mazlíček

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

zapojí se pomocí slovních spojeních a vět do krátkého 
rozhovoru přítomný čas průběhový

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

zapojí se do rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a 
na pozvání reaguje

významné dny a svátky

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně sdělí co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje a na sport, sportovní vybavení
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reaguje v běžných formálních i neformálních situacích podobné výpovědi reaguje zdravá strava, jídlo
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase, 
nakupování a dalších osvojovaných tématech

škola, školní předměty

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

vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života minuly čas pravidelných a nepravidelných sloves

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

vytvoří krátký příběh za použití slovní zásoby týkající se 
osvojovaných témat minulý čas slovesa to be

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

čte nahlas plynule a foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu

volně žijící zvířata, zvířata na farmě

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

najde konkrétní informace o prostředí v němž žije, 
každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém 
okolí a způsobu života

denní rutina

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

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích přídavná jména a jejich stupňování

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

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu 
textu

přídavná jména a jejich stupňování

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

odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v textu nebo zjednodušené četbě

minuly čas pravidelných a nepravidelných sloves

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

porozumí běžným označením a nápisům na veřejných 
místech, které se týkají např. orientace, upozornění, 
varování, zákazu, časových údajů

pravopis - psaní malých a velkých písmen

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě zdravá strava, jídlo
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje 
jednoduché věty a krátké texty

můj domácí mazlíček

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

zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají předmětů nebo 
činností, které běžně vykonává

denní rutina

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

zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů

můj domácí mazlíček

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho zná gramatické struktury a princip pravopisu slov pravopis - psaní malých a velkých písmen
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samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

napíše jednoduchý e-mail, popíše svoji rodinu, školu, 
své bydliště

škola, školní předměty

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

vypíše svoje volnočasové aktivity sport, sportovní vybavení

minulý čas slovesa to beCJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení ve formě dopisu, vzkazu, e-mailu, reaguje na 
jednoduché písemné sdělení minuly čas pravidelných a nepravidelných sloves

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Znalost základních informací o sobě a svých kamarádech (konverzace)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Verbální a neverbální dovednosti (hraní rolí, dialog)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Respektování vzájemných odlišností (popis osoby)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Výlety, cestování (konverzace)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Péče člověka o zvířata (mluvní cvičení)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce s anglickými časopisy 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Svátky a významné dny
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Zdravý životní styl (slovní zásoba - jídlo a pití) 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
filmy
čas před obrazovkou
slavní umělci
kulturní blog
Harry Potter

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

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech

pohádka
sporty
jídlo

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

zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům

vyjádření množství
idoly teenagerůCJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého 
projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami vyjádření modality should/shouldn´t

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

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho 
osoby vyjádření souhlasu, nesouhlasu

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

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

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, 
jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho 
samotného, dalších osob, prostředí v němž žije a 
způsobu života

turistické informace

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně sdělí co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje a na jídlo
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reaguje v běžných formálních i neformálních situacích podobné výpovědi reaguje fantastické postavy
datumyCJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
sdělí informace o sobě, svých přátelích a rodině, svých 
aktivitách za použití slovních spojení a vět vazba would like to/ woudn´t like to

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

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase, 
nakupování a dalších osvojovaných tématech

minulý čas prostý

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

krátce pohovoří na osvojené téma podle předem 
připravené osnovy nebo s vizuální oporou

Skotsko

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

popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa

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

vytvoří krátký příběh za použití slovní zásoby týkající se 
osvojovaných témat

pohádka

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

vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech

geografie, světové strany

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

najde informace o prostředí, v němž žije, každodenních 
činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, 
způsobu života

kreativní aktivity

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

porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu 
týkajícího se každodenních témat

počasí

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

vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 
znázorňující obsah daného textu

město, směry

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

odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v jednoduchém textu nebo zjednodušené 
četbě

americké svátky

geografie, světové stranyCJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

porozumí běžným označením a nápisům, které se týkají 
orientace, upozornění, varování, zákazu a časových 
údajů

turistické informace

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů, předmětů nebo činností

minulý čas prostý x minulý čas průběhový

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři učí se psát deník schopnosti can/can´t
minulý čas prostý zápor/otázkaCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
napíše jednoduchý příběh v minulém čase

minulý čas průběhový
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Anglický jazyk 7. ročník

osvojovaných témat
slavnostní ukončení školyCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

napíše jednoduchý článek na téma tradice
české tradice

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

napíše jednoduchý článek na téma doprava, cestování
plány do budoucna

vyjádření budoucnosti - to be going toCJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduché písemné sdělení ve formě 
dopisu, odpověď na inzerát vyjádření budoucnosti - will/ won´t

výlet, dovolenáCJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení napíše neformální e-mail na téma dovolená
srovnávání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Vedení dialogů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Svátky a významné dny
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Slušné chování (dialog, práce s časopisem)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Zdravý životní styl (slovní zásoba - ovoce a zelenina)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Vedení dialogu a monologu na zadané téma
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce s časopisy

   

Anglický jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Anglický jazyk 8. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
předpověď počasí
životní prostředí

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

rozumí informacím v poslechových textech, které se 
týkají osvojených témat

části těla
problémy teenagerůCJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

zachytí konkrétní informace ve zřetelně pronášeném 
projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům britská královská rodina

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

rozumí obsahu promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

budoucnost naší civilizace

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

rozumí otázkám, které se týkají jeho osoby zdraví, zdravé návyky

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

zjistí informace, adekvátně reaguje v běžných 
formálních i neformálních situacích

nemoci a symptomy

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

odpoví na otázky, které se týkají jeho osoby pracovní místa, pozice,zkušenosti

1.podmínková větaCJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

zapojí se do jasně strukturovaného rozhovoru
2.podmínková věta

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

formuluje pozvání a reaguje na něj oslavy, svátky

vyjádření budoucnosti pomocí vazby going toCJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

domluví se o tom, co bude dělat, kam půjde, a na 
podobné výpovědi reaguje budoucí čas prostý - will

srovnání výrazů more than, fewer than, less thanCJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

sdělí co se mu líbí či nelíbí, co si přeje či nepřeje, a na 
podobné výpovědi reaguje vyjádření preference (would rather, prefer)

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

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase, 
nakupování a dalších osvojovaných tématech

nejlepší přítel
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Anglický jazyk 8. ročník

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

krátce pohovoří na osvojené téma podle předem 
připravené osnovy

české zákony

předpřítomný čas prostý (still, yet, already)CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

vypráví jednoduchý příběh či popíše událost
předpřítomný čas prostý (since, for)

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

vytvoří krátký příběh za pomocí použití slovní zásoby 
týkající se osvojovaných témat

můj život v budoucnosti

UK, národní zvyky a stereotypyCJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

vyhledá požadované informace v autentických 
materiálech ČR, národní zvyky a stereotypy

čísla v oboru do milionuCJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy v 
textu, který se vztahuje k tématům, se kterými se může 
běžně setkat ve svém životě

počitatelnost podstatných jmen (much, many)

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

rozumí složitějším textům, vyhledá v nich požadované 
informace

trpný rod

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

odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v textu nebo zjednodušené četbě

budoucnost naší civilizace

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

porozumí běžným označením a nápisům na veřejných 
místech

Česká republika

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři životopis
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše nákupní seznam oslavy, svátky
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

napíše krátký text, týkající se jeho osoby, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

můj školní rok

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

napíše jednoduchý email email

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

vypíše svoje volnočasové aktivity nepravidelná slovesa

modální slovesaCJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na písemná sdělení (dopis, vzkaz, email)
email

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Anglický jazyk 8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Popis vlastností druhých
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Přátelé a kamarádi, pomoc, tolerance, solidarita (dialog) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Vztah k přírodě, ekologické vyjádření postojů (práce s časopisem)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
EU - život ve Velké Británii
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Historie a současnost anglicky mluvících zemí (práce s časopisem)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce s časopisy a internetem

   

Anglický jazyk 9. ročník

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

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

rozumí pronášenému projevu na konkrétní téma kultura

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

rozumí informacím v poslechových textech
jídlo, stravování v restauraci

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně rozumí obsahu konverzace, která se týká osvojovaných žádost o pomoc a službu
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Anglický jazyk 9. ročník

omluva a reakce na omluvu
ubytování v hotelu
jídlo, stravování v restauraci

vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

témat

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

v reálných situacích si vyžádá informaci a při 
neporozumění klade doplňující otázky

cestování a doprava

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

používá fráze na téma ubytování v hotelu ubytování v hotelu

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

používá fráze na téma stravování v restauraci 
(objednání jídla, placení)

jídlo, stravování v restauraci

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

používá fráze na téma cestování (na letišti) cestování a doprava

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

mluví o svém volném čase a dalších osvojovaných 
tématech volný čas a sport

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

ústně předá informace, o něco požádá, omluví se omluva a reakce na omluvu

pravopisné změny při tvorbě mluvnických tvarůCJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

sestaví souvislý přiměřeně dlouhý text na probíraná 
témata pravidla interpunkce

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

vyhledá požadované informace v autentických 
materiálech

detailní popis osoby, věci či události

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

najde informaci o prostředí, v němž žije, každodenních 
činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, 
způsobu života

kreativní aktivity

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

shrnuje obsah přiměřeně obtížného textu volba povolání

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

rozumí přiměřeně dlouhým textům, vyhledá v nich 
požadované informace

zdraví a zdravý životní styl

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

odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v textu americké svátky

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

vyhledá a třídí informace na téma svátky v anglicky 
mluvících zemích

svátky v anglicky mluvících zemích



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

43

Anglický jazyk 9. ročník

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní údaje o sobě ve formuláři formální a neformální žádost, zpráva
vyjádření minulosti pomocí různých časů
vyjádření přítomnosti pomocí různých časů
vyjádření budoucnosti pomocí různých časů

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

napíše jednoduchý text na osvojovaná témata

nepravidelná slovesa
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduchá písemná sdělení volba povolání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Vedení dialogů (žádost o informaci)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vyjádření vztahů mezi mladými lidmi (konverzace)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Cestování (dialog)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce s literaturou, časopisy a internetem (reálie anglicky mluvících zemí) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Sport jako součást zdravého životního stylu (dialog - volný čas)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Příprava a vedení dialogu na různá aktuální témata

    

5.2 Český jazyk a literatura 

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

Celkem

9 9 9 7 7 4 4 5 5 59
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Český jazyk a literatura
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, kde zaujímá stěžejní 

postavení ve vzdělávacím procesu. Dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům 
všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je 
zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, 
které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně 
uplatňovat výsledky svého poznávání. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura 
jsou potřebné i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.

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

Daný předmět se vyučuje od prvního do devátého ročníku. Na prvním stupni ZŠ je český jazyk a literatura 
vyučován v 1. až 3. ročníku v rozsahu 9 hodin týdně, ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně, k posílení tohoto 
předmětu je využito 8 hodin z DČD. Na druhém stupni jsou to 4 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku a 5 hodin 
týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do  tří 
složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se vzdělávací obsah 
jednotlivých složek vzájemně prolíná.  V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá 
jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo 
slyšeného textu. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.V 
Jazykové výchově žáci získají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého 
jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Literární výchova směřuje k tomu, aby žáci četli s 
porozuměním, vnímali umělecké dílo, získávali vztah k umění a formulovali vlastní názory k přečtenému 
dílu. V hodinách českého jazyka používáme metody, které podporují samostatnost a spolupráci dětí, vlastní 
aktivitu a tvořivost, třídění informací, vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních 
názorů. Zohledňujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaní žáci se zúčastňují Olympiády z 
českého jazyka. Součástí výuky českého jazyka jsou také příležitostné akce (exkurze, vzdělávací programy, 
workshopy aj.). 
 

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:
Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací z různých informačních zdrojů.
Umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a prezentovat je. 
Klademe důraz na vhodné rozvržení vlastní práce žáka.
Vedeme žáky k přijímání odpovědnosti za vlastní práci. 
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Název předmětu Český jazyk a literatura
Uplatňujeme individuální přístup k žákovi a podporujeme jeho pokroky. 
Využíváme pozitivní motivaci k posilování vztahu k učení. 
Vedeme žáky k využívání sebehodnocení a sebekontroly. 
Kompetence k řešení problémů:
Klademe důraz na práci s chybou a vyhledávání informací potřebných k řešení problému. 
Vedeme žáky ke kritickému hodnocení a navrhování různých řešení. 
Zadáváme úkoly, jejichž řešení vyžaduje propojení znalostí z více předmětů. 
Respektujeme žákovu volbu postupu při plnění zadaných úkolů.
Kompetence komunikativní:
Dáváme žákům prostor k vyjadřování vlastních myšlenek a názorů. 
Klademe důraz na formulování souvislých spisovných a logicky správných projevů. 
Vyžadujeme od žáků dodržování pravidel asertivní komunikace. 
Dáváme příležitost k prezentaci vlastní práce a rozvíjíme schopnost si ji obhájit.  
Kompetence sociální a personální:
Vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel práce v týmu a převzetí zodpovědnosti za 
splnění úkolu. 
Vedeme žáky ke kooperaci, klademe důraz na dovednost poskytnout pomoc nebo ji přijmout. 
Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování a jednání ve škole a na akcích pořádaných školou. 
Vedeme žáky k sebehodnocení a respektování názorů jiných. 
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k respektování kulturního dědictví a pozitivnímu postoji k uměleckým dílům.
Pořádáme školní akce, kterými si připomínáme významné dny v roce.  
Nabízíme žákům kulturní a vzdělávací akce ve škole i mimo ni. 
Realizujeme jazykové a literární soutěže.
Zapojujeme žáky na vytváření pravidel třídy, vyžadujeme jejich dodržování. 
Vysvětlujeme žákům důležitost solidarity mezi lidmi. 
Kompetence pracovní:
Požadujeme dodržování pracovní disciplíny, dbáme na estetiku a čistotu pracovního prostředí. 
Vytváříme příležitosti k využívání získaných poznatků a zkušeností z různých oborů lidské činnosti k 
vlastnímu profesnímu zaměření. 
Seznamujeme žáky s různými profesemi a ujasňujeme představu o jejich budoucím povolání. 
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Název předmětu Český jazyk a literatura
Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků. 
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k pochopení významu digitálních technologií pro lidskou společnost.
Umožňujeme žákům využívat digitální technologie při výuce k zefektivnění jejich práce. 
Učíme žáky vyhledávat a kriticky posuzovat získané informace. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou vždy předem seznámeni. 
   

Český jazyk a literatura 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
čtení slov, jednoduchých vět a textů s porozuměním
čtení textů, básní
naslouchání

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

plynule čte s porozuměním slova, věty
rozpozná nadpis, řádek

vyhledávací čtení (klíčová slova)
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

vyvodí a čte velká a malá tiskací písmena správné čtení písmen

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

rozumí jednoduchým mluveným pokynům týkajících se 
denního života ve třídě a škole

komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, 
zpráva, oznámení
dialog a jeho pravidlaČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 

rozhovoru
vede jednoduchý rozhovor, dodržuje základní 
komunikační pravidla dramatizace textů, scénky, pantomima

sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 
souhlásek a souhláskových skupin

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

pečlivě vyslovuje, opravuje svoji nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost

analýza a syntéza slova
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně při četbě a krátkých mluvených projevech správně správné dýchání, tvoření hlasu, vhodné tempo řeči
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Český jazyk a literatura 1. ročník

dýchá a volí vhodné tempo řeči dýchá a volí vhodné tempo řeči říkadla, rozpočítadla, jednoduché jazykolamy
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích

volí vhodné verbální a neverbální prostředky řeči didaktické hry, vyprávění pohádek a příběhů

krátké mluvené projevy, vyjádření vlastní zkušenosti, 
vlastního zážitku

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

dovede souvisle a ve větách pronést vlastní sdělení, 
pocity a přání

rozvoj slovní zásoby - slovní hry
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním

dodržuje správné sezení při psaní a držení psacího náčiní základní hygienické návyky psaní, uvolňovací cvičení

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

píše velká a malá písmena abecedy a číslice
kontroluje vlastní písemný projev sebekontrola

psaní slabik, slov, jednoduchých větČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení

píše správně slabiky, slova a jednoduché věty
opis, přepis, diktát

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

vnímá souvislost ilustrace a děje příběhu
podle obrázkové osnovy vypráví jednoduchý příběh

vyprávění podle obrázkové osnovy

opis, přepis, diktát
písmena malá, velká, tiskací a psací

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

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
rozlišuje slovo, slabiku, hlásku
čte a rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky
pozná větu, píše na konci věty tečku

délka samohlásek

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

ve svém mluveném projevu užívá správné tvary 
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

kultura mluveného projevu

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

čtení textů, básní
naslouchání
říkadla, rozpočítadla, jednoduché jazykolamyČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 

odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

čte literární texty, pozorně naslouchá čtení
recituje básně, říkadla

literární žánry (pohádka, příběh, říkanka)
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje své pocity z přečteného textu

rozpozná dobro a zlo v jednání postav
literární žánry (pohádka, příběh, říkanka)

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

pracuje tvořivě s literárním textem, dramatizuje jej čtení textů, básní
naslouchání
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Český jazyk a literatura 1. ročník

dramatizace textů, scénky, pantomima
říkadla, rozpočítadla, jednoduché jazykolamy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj vyjadřovacích schopností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Třídní pravidla, respektování dohodnutých třídních pravidel
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj slovní zásoby, pravidla dialogu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Všichni jsme kamarádi, respektování odlišností
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Slovní vyjádření vztahu k přírodě

   

Český jazyk a literatura 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
hláska, slabika, slovo, větaČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 

slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé 
samohlásky
správně vyslovuje a píše spojení předložky a ohebných 
slov
rozděluje slova na konci řádků

slovní přízvuk

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu seřadí slova v abecedním pořádku podle jejich prvního abeceda
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Český jazyk a literatura 2. ročník

slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

písmene

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

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

spodoba znělosti

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

rozpozná slova nadřazená, podřazená, souřadná
v textu vyhledá slova příbuzná, citově zabarvená a 
zdrobněliny
rozpozná slova podobného a opačného významu
uvede více významů u známých slov

význam slov (nadřazená, podřazená, synonyma, 
antonyma, slova příbuzná, citově zabarvená, 
zdrobněliny)

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

aplikuje pravidla psaní u, ů, ú
rozlišuje druhy souhlásek
správně odůvodňuje a píše i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách
odůvodňuje a správně píše -dě, -tě, -ně, -bě, pě, -vě, -
mě

pravopis lexikální

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

správně píše velká písmena na počátku vlastních jmen a 
na počátku vět

vlastní jména, psaní vět

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

rozliší slova do skupin podle jejich obecného významu 
(děj, věc, okolnost, vlastnost)
poznává vybrané slovní druhy v textu

významové okruhy slov, slovní druhy

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

rozpozná druhy vět podle komunikačního záměru 
(oznámení, otázka, výtka, rozkaz, přání)
moduluje melodii věty podle svého záměru, opraví 
chybnou modulaci

druhy vět

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

určí větu jednoduchou
spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými 
spojkami a spojovacími výrazy

věta jednoduchá, souvětí

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty čte nahlas i potichu známé i neznámé texty čtení s porozuměním
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Český jazyk a literatura 2. ročník

přiměřeného rozsahu a náročnosti jednoduše reprodukuje přečtené texty
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti

rozumí písemným nebo ústním pokynům k práci, pobytu 
ve škole, v různých oblastech života (v dopravě, v 
knihovně apod.)
adekvátně na ně reaguje

čtení a naslouchání s porozuměním

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

podle konkrétní komunikační situace volí vhodné 
komunikační prostředky

mluvený projev, pravidla dialogu

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích

správně dýchá a užívá vhodně melodii, tempo řeči
rozlišuje role: mluvčí x posluchač

mluvený projev, pravidla dialogu

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

píše písmena a číslice podle normy psaní
správně spojuje písmena, dodržuje sklon písmen
zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním
píše krátká sdělení podle pokynů

psaný projev

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

při četbě nebo přednesu literárního textu správně 
vyslovuje
vhodně frázuje a užívá správné tempo a melodii řeči

poslech a přednes literárních textů

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu stručně reprodukuje obsah krátkého literárního textu
vyjádří své pocity z přečteného textu

reprodukce textu

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

čtení a naslouchání s porozuměním

poslech a přednes literárních textůČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

odliší vyjadřování v próze a ve verších
odliší pohádku od ostatních vyprávění
rozumí základním literárním pojmům
vymyslí závěr jednoduchého příběhu
zaznamená klíčová místa textu formou obrázku

literární druhy a žánry (hádanka, říkanka, báseň, 
pohádka, povídka)
literární pojmy (spisovatel, básník, kniha, čtenář, 
divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, 
přirovnání)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Slohová cvičení, využití vlastní kreativity
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Český jazyk a literatura 2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základní formy společenského styku (prosba, poděkování)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Skupinová práce, volba vedoucího skupiny, určení rolí ve skupině
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Četba přírodovědných populárně naučných textů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvorba příspěvku do školního časopisu

   

Český jazyk a literatura 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-2-08 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

zvládá přehled a užívání vyjmenovaných slov
odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných slovech

vyjmenovaná slova

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

správně píše vlastní jména vybraných států, ulic, 
zeměpisných pojmů

velká písmena

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozezná slovo ohebné a neohebné, v základním tvaru slovní druhy
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Český jazyk a literatura 3. ročník

rozliší všechny ohebné slovní druhy
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení

formuluje a v písemném projevu píše správně tvary 
podstatných jmen a sloves

podstatná jména (rod, číslo, pád)
slovesa (osoba, číslo, čas)

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

spojuje krátké věty do souvětí, užívá vhodné spojovací 
výrazy
obmění spojovací prostředky podle potřeby nebo podle 
zadání

věty, souvětí, spojovací prostředky

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

čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti
vyhledá informace v encyklopediích a slovnících
při čtení vhodně užívá nonverbální prostředky
reprodukuje obsah textu
vymyslí vhodný název textu, doplní text o chybějící část

práce s literárním textem
čtení s porozuměním

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

aktivně se podílí na sestavování jednoduchých pravidel 
a pokynů pro různé situace a řídí se jimi

naslouchání a čtení s porozuměním

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

vyjadřuje se gramaticky a věcně správně
opraví chyby v samostatném projevu spolužáka

mluvený projev

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

sestaví osnovu a podle ní píše krátké texty
užívá vhodně jazykové prostředky, grafické symboly a 
interpunkci

psaný projev (vypravování, popis, inzerát, pozdrav, 
dopis, základy elektronické komunikace)
rozvoj slovní zásoby

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu ústně i písemně vyjadřuje své pocity z přečteného textu zážitkové čtení a naslouchání
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

podle svých schopností ztvární obsah textu pomocí 
obrázků, dramatizace

tvořivé činnosti s literárním textem

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

rozliší poezii a prózu
pozná a charakterizuje pohádku, dětský příběh, bajku
uvede nejznámější autory a ilustrátory knih pro děti

dětská literatura

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Školní řád a jeho dodržování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Zvyky a tradice v různých zemích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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Český jazyk a literatura 3. ročník

Slušné chování, lidská solidarita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Využití médií jako zdroje informací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Různé typy sdělení a jejich funkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Práce ve skupinách, respektování rolí

   

Český jazyk a literatura 4. ročník

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

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

vyhledá a vhodně použije slova stejného nebo 
podobného významu
rozlišuje slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená
uvede nejznámější příklady slov mnohoznačných

význam slov
slova jednoznačná a mnohoznačná
antonyma, synonyma, homonyma

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

rozliší kořen slova, část předponovou a příponovou
zaznamená stavbu slova podle zadání
rozpozná a správně napíše předponu a předložku, 
zvládá jejich pravopis

stavba slova (kořen, předpona a příponová část)

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

vyhledá v textu plnovýznamová slova a určí jejich slovní 
druh
ohebné slovní druhy užívá ve správném tvaru

slovní druhy

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

rozlišuje spisovné a nespisovné tvary slov spisovné a nespisovné tvary jmen, zájmen a sloves

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a určuje mluvnické kategorie a vzory podstatných jmen tvarosloví
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Český jazyk a literatura 4. ročník

využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

seznámí se s časováním sloves v rodě činném podstatná jména (rod, číslo, pád, vzor)
slovesa (osoba, číslo, čas, slovesný způsob)

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

ve dvojčlenné větě vyhledá základní skladební dvojici
ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří základní 
skladební dvojici pomocí příslušných osobních zájmen
seznamuje se se základy syntaktického pravopisu

skladba (základní větné členy, základní skladební 
dvojice, nevyjádřený podmět)

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

rozlišuje věty jednoduché a souvětí
tvoří souvětí s vhodným spojovacím výrazem
odliší souvětí souřadné a podřadné

souvětí, spojovací výrazy

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

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

vyjmenovaná slova

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je

čte pozorně a plynule neznámý text
soustředěně a pozorně naslouchá
sdílí své pochopení textu a své prožitky

čtení s porozuměním
praktické naslouchání

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je

v krátkém textu nalezne klíčová slova, obsahové jádro 
sdělení a svůj výběr zdůvodní
vypíše z textu požadované informace
formuluje otázky vyplývající z textu
vyhledá v textu informace či sdělení, která jej zaujmou

vypravování, výpisky

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

doplní neúplný text, tvoří nadpis
sestaví osnovu, podle osnovy souvislé vypravování a 
popis
řídí se podle časové a příčinné souvislosti

osnova vypravování, popis

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

reprodukuje obsah slyšeného projevu
vybere z něj podstatné informace
zaznamená si důležitá data

čtení s porozuměním
praktické naslouchání

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

dodržuje pravidla komunikace
vede správně dialog, telefonický rozhovor

mluvená komunikace, elektronická komunikace (chat, 
sociální sítě)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

55

Český jazyk a literatura 4. ročník

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

moduluje a intonuje promluvu, vhodně užívá tempa a 
pauz řeči
pojmenuje základní pravidla bezpečného užívání 
internetu

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

postihne významné rozdíly mezi spisovnou a 
nespisovnou komunikací

mluvená komunikace, elektronická komunikace (chat, 
sociální sítě)

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

správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy v 
jednoduchých písemných projevech
dodržuje kompoziční požadavky spojené s popisem a 
vypravováním
vyplní správně jednoduché formuláře v tištěné a 
elektronické podobě

písemný projev (vypravování, popis, dopis, blahopřání, 
pozvánka, vzkaz, zpráva, inzerát, tiskopis)

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

tvoří vlastní text na dané téma
přednáší a volně reprodukuje text

tvořivé činnosti s literárním textem

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

rozliší poezii, prózu, drama
odliší umělecký text od neuměleckého

vybrané literární druhy a žánry
neumělecká literatura

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Utváření mezilidských vztahů ve třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Komunikační kruh, řešení problémů, smysl pro spravedlnost
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Objevování Evropy, kultura a zvyky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Slohová práce, třídění odpadu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Příspěvek do školního časopisu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Prezentace přečtené knihy
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Český jazyk a literatura 5. ročník

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

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

najde v textu větu, která obsahuje slovo vícevýznamové význam slov (slovo vícevýznamové)

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

určí v jednoduchých slovech kořen, předponu, část 
příponovou a koncovku
uvede slova příbuzná k českým slovům
uvede příklady slov odvozených stejnou předponou či 
příponou
graficky označí ve slově kořen, předponu a příponovou 
část
zdokonaluje se v psaní i/y v kořeni slova
na základní úrovni zvládá pravopis předpon s-, z-, vz-, 
v(je)-, ob(je)-

slovotvorný základ
odvozování slov
stavba slova, příbuznost slov
pravopis spojený se stavbou slova

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

určí pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen
určí mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas, 
způsob)
vyhledá složené tvary slovesa
určí druh a vzor přídavných jmen měkkých a tvrdých
píše správně koncovky podstatných jmen, přídavných 
jmen měkkých a tvrdých
určí druhy zájmen a číslovek v základním tvaru
píše správně tvary zájmen já, my, vy, můj, tvůj
na základní úrovni rozezná slovní druhy s výjimkou 
částic
správně užívá předložky s, z

tvarosloví:
vzory podstatných jmen, přídavných jmen měkkých a 
tvrdých
slovesa, složené slovesné tvary v činném rodu
druhy zájmen a číslovek
skloňování vybraných zájmen osobních a vybraných 
základních číslovek
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Český jazyk a literatura 5. ročník

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

označí základ podmětu a přísudku dvojčlenné věty
odkáže na nevyjádřený podmět odpovídajícím osobním 
zájmenem

skladba: základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný
přísudek slovesný a jmenný se sponou

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

pozná souvětí
spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou nebo vhodným 
spojovacím výrazem
upraví spojení vět v souvětí dle zadání, užije vhodný 
spojovací výraz

skladba: věta jednoduchá, souvětí

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

píše správně i/y v koncovkách příčestí minulého ve 
shodě přísudku s podmětem v základních případech

pravopis syntaktický

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

rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro 
jeho smysl
porovná informace ze dvou zdrojů

čtení s porozuměním, poznámky, výpisky

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

doplní neúplné sdělení
opraví neúplné sdělení jiného žáka
zeptá se na podrobnosti slyšeného projevu

celistvost a soudružnost textu

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

při skupinové práci najde v reklamě nebo inzerci 
autorovu manipulaci
společný názor zdůvodní a obhajuje

čtení a naslouchání s porozuměním

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

najde v textu ukázku nespisovných jazykových 
prostředků
diskutuje o vhodnosti a důvodech jejich užití
vhodně užívá spisovnou a nespisovnou výslovnost dle 
komunikační situace

literární dialog, přímá řeč, věty uvozovací
běžná komunikace

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

správně aplikuje osvojené gramatické a stylistické 
vědomosti a dovednosti při tvorbě vlastního textu
zdůvodní význam osnovy
na základě osnovy vypráví příběh nebo popisuje postup 
práce

slohové útvary

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

napíše vlastní literární text a dotvoří jej obrázky
ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm

tvořivé činnosti s literárním textem
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ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

odliší jednoduché literární, publicistické a populárně 
naučné texty a svou klasifikaci zdůvodní

základní literární pojmy (literatura umělecká, věcná)
literární žánry (pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň)
slohové útvary (pohádka, povídka, bajka, lyrická 
báseň)
populárně naučné texty (encyklopedie, slovník)

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

charakterizuje základní žánry literatury pro děti
pozná v textu zvláštně užité jazykové prostředky
vysvětlí, proč je autor užil a jak na něj působí
uvažuje o funkci verše, rýmu a rytmu poezie v 
konrétním textu
popíše svými slovy kompozici povídky

základní literární pojmy (literatura umělecká, věcná)
literární žánry (pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň)
slohové útvary (pohádka, povídka, bajka, lyrická 
báseň)
populárně naučné texty (encyklopedie, slovník)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Prezentace vlastní tvorby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Spolupráce ve skupinách, vzájemný respekt
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Umělecké texty, poznávání života jiné kultury
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Umělecké texty, příběhy ze života dětí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Aktuální události
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Různé typy sdělení, jejich funkce

   

Český jazyk a literatura 6. ročník

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

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

rozumí pojmům národní a mateřský jazyk obecná jazykověda

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

seznamuje se s jazykovými příručkami tištěné a elektronické jazykové příručky

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

rozpozná zvukovou a písemnou podobu slov zvuková stránka jazyka, spisovná a nespisovná 
výslovnost

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

rozdělí slovo na jednotlivé části, odůvodňuje psaní slova 
podle stavby

stavba slova

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

odůvodňuje psaní slova podle stavby pravopis spojený se stavbou slova

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

pozná v textu vybrané slovní druhy tvarosloví, slovní druhy

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

rozdělí podstatná jména do skupin podle druhů, dle 
příslušného vzoru uvede spisovný tvar podstatného 
jména

podstatná jména

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

rozlišuje přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací, 
tvoří náležité tvary přídavných jmen, na jednoduchých 
příkladech uvede 2. a 3. stupeň přídavných jmen

přídavná jména



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

60

Český jazyk a literatura 6. ročník

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

roztřídí zájmena do skupin dle druhů, skloňuje osobní 
zájmena, tvoří tvary ukazovacích a přivlastňovacích 
zájmen

zájmena

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

roztřídí číslovky do skupin dle druhů, uvádí spisovné 
tvary číslovek dva, oba, tři, čtyři

číslovky

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

v textu vyhledá slovesný tvar, určuje vybrané mluvnické 
kategorie sloves

slovesa

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

zdůvodní pravopis v koncovkách ohebných slovních 
druhů

morfologický pravopis

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

ve větě rozpozná základní skladební dvojici, dle počtu 
přísudků rozliší větu jednoduchou a souvětí

skladba, základní větné členy

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

podle rodu a čísla podmětu určuje koncovky přísudku syntaktický pravopis

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

dle osnovy zpracuje smysluplný text, vypravuje 
srozumitelně a jazykově správně, využívá jazykové 
prostředky k oživení textu

vypravování
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gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru

uvede nápadné znaky předmětu, neopakuje stejná slova 
při tvorbě textu

popis předmětu

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

při popisu osoby vhodně používá přirovnání, volí 
výstižná přídavná a podstatná jména

popis postavy

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

správně napíše datum, oslovení, rozloučení i adresu 
bydliště

dopis

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

odlišuje od sebe zprávu a oznámení zpráva a oznámení

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

orientuje se v knižním fondu knihovny knihovny a jejich služby

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

odliší prózu od poezie, pozná text divadelní hry, seznámí 
se s členěním literárních textů na jednotlivé žánry, 
jmenuje žánry ústní lidové slovesnosti

literární druhy a žánry

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

vyjmenuje znaky pohádky, interpretuje vybraný text pohádka
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ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

definuje žánr pověsti, převypráví vybranou pověst pověst

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

odliší pověst od báje, popíše vlastnosti mýtických hrdinů báje

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

vysvětlí žánr bajky, vyvodí ponaučení bajka

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

rozvíjí fantazii četbou, reprodukuje přečtený text próza pro děti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
bajky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
bajky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
pohádky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
pohádky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
pohádky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
pohádky, bajky
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
próza pro děti
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
báje a pohádky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
báje a pohádky
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
zpráva a oznámení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
zpráva a oznámení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
zpráva a oznámení

   

Český jazyk a literatura 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

odlišuje od sebe věty dvojčlenné a jednočlenné skladba, druhy vět z gramatického hlediska

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

rozlišuje druhy vět dle postoje mluvčího druhy vět podle postoje mluvčího

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

vyhledá základní větné členy a rozliší jejich druhy větné členy základní

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

určí v textu rozvíjející větné členy větné členy rozvíjející

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických sestaví graf věty jednoduché grafické znázornění věty jednoduché
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jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

větný člen převede na vedlejší větu věta jednoduchá a souvětí

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

rozezná od sebe větu hlavní a vedlejší souvětí, věta hlavní a vedlejší

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

vhodně se zeptá na druh vedlejší věty druhy vedlejších vět

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

graficky naznačí vztahy mezi větou řídící a závislou grafické znázornění souvětí

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

popíše vlastnosti slovních druhů tvarosloví, slovní druhy

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

rozliší druhy podstatných jmen, určuje mluvnické 
kategorie podstatných jmen, uvede spisovný tvar 
podstatných jmen označujících části lidského těla

ohebné slovní druhy, podstatná jména

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

odůvodní pravopis jednoslovných i víceslovných názvů pravopis lexikální, psaní velkých písmen u vlastních 
jmen

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

používá náležité tvary přídavných jmen měkkých, 
tvrdých i přivlastňovacích, stupňuje přídavná jména

přídavná jména

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné určí druhy zájmen, správně tvoří tvary obtížnějších zájmena, vztažné jenž/jež
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tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

zájmen, s pomocí tabulky uvádí náležité tvary zájmena 
jenž/jež

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

určí druhy číslovek, ve svém projevu používá spisovné 
tvary

číslovky

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

jmenuje druhy sloves, rozliší slovesné tvary, seznámí se 
s mluvnickou kategorií slovesného rodu

slovesa, slovesný rod

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

roztřídí příslovce podle významu, stupňuje příslovce neohebné slovní druhy, příslovce

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

rozliší spřežku od spojení předložky a jména příslovečná spřežka
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větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

vyhledá předložky, správně používá předložky s, z předložky

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

podle významu doplní vhodnou spojku spojky

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

rozliší částice od jiných slovních druhů částice

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

podle funkce citoslovce správně doplní interpunkci citoslovce

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-10 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

logicky uspořádá znaky popisovaného objektu, volí 
vhodné jazykové prostředky

popis uměleckého díla

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

uvádí příklady vhodných plnovýznamových sloves, podle 
obrázků sestaví popis pracovního postupu, vytvoří 
osnovu popisu

popis pracovního postupu

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

rozlišuje druhy charakteristiky, používá přímou i 
nepřímou charakteristiku, volí vhodná přirovnání

charakteristika
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ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

vyhledá klíčová slova, vypíše nejdůležitější údaje z textu, 
vhodně uspořádá informace

výpisky a výtah

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

zařadí ukázky k literárnímu druhu a žánru, rozliší 
stavební prvky literárních druhů, popíše děj a prostředí 
ukázky, charakterizuje postavu, pozná typ vypravěče, 

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

pozná vybrané jazykové prostředky

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními 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
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

uvede typické žánry daného období, jmenuje důležité 
představitele daného období, vyjadřuje prožitky získané 
četbou

starověká literatura a typické formy a žánry

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními 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
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

uvede typické žánry daného období, seznámí se s 
kultem svatého Václava

středověká literatura a typické formy a žánry

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními 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
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 

uvede typické žánry daného období, jmenuje důležité 
představitele daného období, rozlišuje tragédii a 
komedii, uvědomuje si úlohu vzdělání pro život, 
vyjadřuje prožitky získané četbou

renesance a humanismus, typické formy a žánry
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významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními 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
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

uvede typické žánry daného období, jmenuje důležité 
představitele daného období, rozumí termínu alegorie, 
vyjadřuje vlastní názory na vzdělání

baroko a typické formy a žánry

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními 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
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

uvede typické žánry daného období, jmenuje důležité 
představitele daného období, interpretuje smysl textu

klasicismus a osvícenství, typické formy a žánry

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
charakteristika
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
renesance a humanismus, baroko, klasicismus a osvícenství
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
charakteristika

   

Český jazyk a literatura 8. ročník

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

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

při práci s textem rozlišuje slovní druhy tvarosloví, slovní druhy

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

s pomocí jazykové příručky uvede spisovný tvar 
podstatného jména

podstatná jména, nepravidelnosti u podstatných jmen

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 

s použitím Pravidel českého pravopisu utvoří správný 
tvar přejatých slov

skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen
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slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

rozliší děj opakovaný od časově ohraničeného slovesa, slovesný vid

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

z věty jednoduché vytvoří souvětí a naopak skladba, věta jednoduchá a souvětí

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

charakterizuje a vyhledává základní i rozvíjející větné 
členy, znázorní vztahy mezi větnými členy

větné členy a jejich znázornění v grafu

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

podle počtu vět hlavních určí druh souvětí druhy souvětí

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

podle významu a spojek rozliší významové poměry významový poměr mezi větami hlavními, souřadně 
spojenými větami vedlejšími a několikanásobnými 
větnými členy

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

mezi složkami několikanásobného větného členu píše 
správně čárky, vhodně doplní interpunkci v souvětí, 
sestaví graf souvětí

interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí, grafy 
souvětí

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

určí mluvnické významy, vyhledá věcný význam ve 
slovníku

význam slov, mluvnický a věcný význam slova

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná, seznámí se s 
pojmy synonyma, antonyma, homonyma

významové vztahy mezi slovy

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

vysvětlí pojem slovní zásoba, rozlišuje jazykové vrstvy 
slovní zásoby, seznámí se se způsoby obohacování 
slovní zásoby

slovní zásoba a způsoby jejího obohacování

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá popíše slovotvorný proces tvoření slov
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nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

seznámí se s pojmem jazyková větev a slovanské jazyky obecná jazykověda

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

pracuje s odbornou literaturou, vyhledává informace a 
uvádí zdroje

referát

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 

subjektivně popisuje skutečnost, využívá vhodné 
jazykové prostředky k ozvláštnění textu

líčení
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jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

charakterizuje oblíbeného literárního hrdinu, dbá na 
výběr vhodných slov při sestavení textu

charakteristika literární postavy

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 

ke svým tvrzením předkládá funkční argumenty úvaha
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vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

uvede typické žánry daného období, jmenuje důležité 
představitele daného směru, jmenuje společné znaky 
romantických postav

romantismus a typické formy a žánry

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

uvědomuje si důležitost odkazu národního obrození, 
upevňuje si vztah k mateřskému jazyku, jmenuje 
důležité představitele tohoto období

národní obrození
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ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

uvede typické žánry daného období, jmenuje důležité 
představitele daného směru, zaujímá postoj k literárním 
hrdinům

realismus a typické formy a žánry

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 

uvede umělecké směry tohoto období, jmenuje jejich 
důležité představitele, seznámí se s novátorskými 
postupy v literatuře, vyjádří subjektivní dojem z ukázky

umělecké směry přelomu 19. a 20. století
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porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
romantismus, realismus, umělecké směry přelomu 19. a 20. století
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
skloňování cizích vlastních jmen
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
podstata českého národního obrození
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
líčení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Jan Neruda (fejeton)

   

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

rozliší slova jednoznačná od mnohoznačných, uvede 
příklady mnohoznačných slov, s pomocí slovníku odliší 

význam slov a významové vztahy
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zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

homonyma od mnohoznačných slov, popíše význam 
přeneseného pojmenování

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

roztřídí slova dle spisovnosti, dle dobového a citového 
příznaku, v textu vyhledá frazémy a vysvětlí jejich 
význam, uvede konkrétní příklady obohacování slovní 
zásoby

slovní zásoba a způsoby jejího obohacování

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

popíše slovotvorný proces, rozloží slovo na jednotlivé 
morfémy

tvoření slov

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

odůvodní zařazení slov k jednotlivým slovní druhům tvarosloví, slovní druhy

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

utvoří náležité tvary slov cizího původu, ve svém 
projevu vhodně užívá slova přejatá

skloňování obecných jmen přejatých a cizích jmen 
vlastních

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

správně vytvoří tvar dle zadaných kategorií mluvnické významy ohebných slov

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

funkčně užívá neohebná slova v textu slovní druhy neohebné

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

graficky zaznamenává syntaktické vztahy ve větě a 
souvětí

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

rozpozná přívlastek volný od přívlastku těsného, vhodně 
doplňuje interpunkci

přívlastek těsný a volný

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

vyhledá přístavek v textu a oddělí ho čárkou od zbytku 
věty

přístavek

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

ve větě určí samostatný větný člen, vsuvku a elipsu zvláštnosti větné stavby

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

rozlišuje souvětí souřadné a podřadné, rozpozná druhy 
vedlejších vět, dle smyslu a spojovacích výrazů určí 
významové poměry

souvětí a jeho druhy, věta hlavní a vedlejší, druhy 
vedlejších vět, významové poměry

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

vhodně doplňuje čárky ve větě jednoduché i v souvětí, 
sestaví graf věty jednoduché i složitého souvětí

interpunkce ve větě jednoduché a souvětí, větné grafy

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 

vysvětlí pojem spodoba znělosti, správně vyslovuje a 
píše slova, ve kterých ke spodobě dochází

zvuková stránka jazyka
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tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

na konkrétních příkladech doloží příbuznost slovanských 
jazyků

obecná jazykověda, jazykové větve

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

seznámí se s formální úpravou administrativních textů, 
dle vzoru sestaví žádost a životopis

žádost, životopis

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 

popíše náležitosti odborného textu, určí klíčová slova 
textu, vyhledá význam odborných slov, na základě 
podkladů sestaví výklad

výklad
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přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

zamyslí se nad zadaným tématem, konfrotuje vlastní 
názory s názory ostatních, zapojuje se aktivně do 
diskuse

úvaha

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 

přednese připravený proslov a zhodnotí své vystoupení, 
vhodně používá verbální i neverbální prostředky 
komunikace

proslov
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ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře

jmenuje významné představitele daného období, 
charakterizuje avantgardní umělecké směry, tvoří 
vlastní básnický text

literatura 1. poloviny 20. století, literární avantgarda

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

chápe pojem "ztracená generace", vnímá odraz 1. 
světové války v dílech vybraných autorů, využívá 
uměleckou literaturu jako zdroj informací

1. světová válka v literatuře

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 

uvědomuje si vliv událostí na chování člověka, vnímá 
etickou rovinu textu, porovnává filmovou adaptaci s 
literární předlohou

2. světová válka v literatuře
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individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

seznámí se s tendencemi literárního vývoje po 2. 
světové válce, popíše vliv společenských událostí na 
literaturu

literatura 2. poloviny 20. století

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

orientuje se ve vývoji současné literatury, vystihne 
podstatu uměleckého textu

současná literatura
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četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
kaligram a dadaistická báseň
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
skloňování přejatých slov
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
literatura o 2. světové válce (židovská otázka)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
česká válečná tvorba
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
literární směry 1. třetiny 20. století 

    

5.3 Německý jazyk 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
   Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Další cizí jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Obsahem vzdělávacího oboru Další 

cizí jazyk je naplňování očekávaných výstupů a průřezových témat RVP ZV. V Dalším cizím jazyce směřují 
žáci dle svých schopností k dosažení úrovně A1 (podle společného referenčního rámce pro jazyky). Výuka je 
zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností. V předmětu německý jazyk jsou yužívány 
pro rozvoj a utváření klíčových kompetencí různé výchovné a vzdělávací strategie.

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

Výuka Dalšího cizího jazyka - Německý jazyk - je zařazena od 7. do 9. ročníku s dotací  2 hodin týdně. 
Vyučovací hodiny jsou různého typu - frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová práce, 
partnerská práce, samostatná práce... Důraz je kladen na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s 
porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Žáci jsou aktivizováni didaktickými hrami, rapy apod. Výuka 
probíhá v jazykové učebně či v kmenové třídě. Všechny třídy jsou vybaveny moderní technikou (projektory, 
reproduktory, interaktivní tabule) a jsou připojeny k internetu. Ve většině tříd se třída na výuku dělí na 2 
skupiny i při nižším počtu než 24 žáků. Součástí vyučování německému jazyku je nejen vyučovací hodina, 
ale i příležitostné akce (výjezdy do zahraničí, exkurze).

Integrace předmětů • Další cizí jazyk
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k efektivnímu získávání poznatků z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy).
Pracujeme s portfoliem.
Pracujme s chybou, kterou nechápeme jako nedostatek, ale krok ke zlepšení.
Rozvíjíme pochopení systému gramatiky.
Využíváme a aplikujeme  internacionalismy a anglikanismy.
Rozvíjíme rovnoměrně jednotlivé dovednosti.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k uplatňování získaných dovedností k řešení jakéhokoliv problému, kde je nutná znalost cizího 
jazyka.
Učíme žáka orientovat se v cizím jazykovém prostředí (zeptat se na cenu, telefonovat, hotel, dovolená, 
nakupování...).
Vedeme žáka k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s názorem druhých.

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

Kompetence komunikativní:
Klademe důraz na praktické a efektivní využívání všech způsobů komunikace v cizím jazyce (písemná i ústní 
komunikace).
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Název předmětu Německý jazyk
Dbáme na formulování a vyjádření sdělení tak, aby mu partner rozuměl.
Rozšiřujeme slovní zásobu žáků a vytváříme systém jazyka.
Využíváme modelových situací.
Učíme žáky i neverbální komunikaci.
Kompetence občanské:
Vyžadujeme na žácích zodpovědné plnění úkolů.
Rozvíjíme toleranci odlišností a schopnost empatie.
Vyžadujeme dodržování pravidel.
Posiluje uvědomění si českých tradic a jejich srovnání s jinými.
Kompetence pracovní:
Rozvíjíme práci se slovníkem..
Rozvíjíme práci s mapou a plánkem
Zdokonalujeme orientaci v učebnici a schopnost najít pomoc při práci. 
Posiluje uvědomění si českých tradic a jejich srovnání s jinými.
Zaměřujeme se na plánování přípravy na hodiny a přípravy na zkoušky.
Kompetence digitální:
Učíme žáky využívat různé digitální zdroje ( cizojazyčný slovník, videa, výukové materiály na internetu). 
Vedeme žáky k využívání počítače při vytváření různých písemných dokumentů a projektů. 
Při výuce používáme interaktivní učebnice. 
Kompetence sociální a personální:
Podporujme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
Rozvíjíme sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny, hledání rezerv.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou žáci vždy seznámeni.
   

Německý jazyk 7. ročník

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

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
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

vnímá písmena abecedy zároveň s poslechem abeceda

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů používá vhodné pozdravy pozdravy
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vyjmenuje dny v týdnu a vyjádří, který den je, byl a bude dny v týdnu
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

nacvičuje německou výslovnost, přízvuk a intonaci jazykolamy

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

počítá do 100 čísla 0-20,po desítkách do 100

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

pojmenuje základní barvy barvy

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

čte a rozlišuje německá dívčí a chlapecká jména lidé a země
jména

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

hláskuje a čte slova internacionalismy

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

představí sebe i jiné osoby
zeptá se na jméno, bydliště, telefonní číslo

základní informace o sobě
fonetické jevy



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

87

Německý jazyk 7. ročník

výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

odpovídá na jednoduché otázky
vyplní jednoduchý formulář
napíše několik informací o sobě
poděkuje
nacvičuje správný pravopis
upevňuje správnou výslovnost

ortografie

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

v mluveném i psaném projevu používá správné 
koncovky sloves

časování pravidelných sloves sein a mogen v 
jednotném čísle

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

vyhledá, rozlišuje a používá tvary sloves (tykání, vykání) tykání, vykání

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

na otázku odpoví podle situace kladně i záporně zjišťovací otázky (ja-nein)

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

ve svých sděleních použije zápor zápor nein - nicht

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

v mluveném i psaném projevu dodržuje správný 
slovosled

slovosled ve větě oznamovací a tázací, větná melodie
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osvojovaných témat
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři opisuje, přepisuje, píše podle diktátu opis,přepis slov, nácvik pravopisu
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

orientuje se v jednoduché mapě, vyhledá informace reálie - jednoduché mapy německy mluvících zemí

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

představí členy své rodiny
řekne, kolik je komu let
popíše rodinnou fotografii, získá základní informace o 
lidech kolem sebe (jméno, bydliště, věk, zájmy)
porozumí krátkému příběhu podle obrázků a vypráví ho
nacvičuje a osvojuje si správnou výslovnost
nacvičuje správný pravopis jednoduchých slov

rodina a její členové, rodinná fotografie
vyprávění příběhu podle obrázků,
fonetické jevy
ortografie

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá

vyvodí pravidla pro použití zájmen v mluveném i 
písemném projevu

přivlastňovací zájmena mein/e,dein/e
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DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

používá tvary přídavných jmen v přísudku přídavná jména v přísudku

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

tvoří slova protikladná protiklady

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

používá přivlastňovací vazbu "von", porovná vyjádření s 
češtinou

přivlastňovací vazba "von"

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

chápe funkci členu v němčině člen der - die u osob

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
První formulace základních údajů o sobě v cizím jazyce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Oblíbená jména v Německu, porovnání německých a českých podob jmen
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Já a moje okolí, pozice mladého člověka - jeho seberealizace, mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Já a moje rodina, tolerance, porozumění v rodině, v širší společnosti
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Německý jazyk 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

popíše jednoduše osoby kolem sebe - přátele, známé
zeptá se, kdy kdo přijde, jak dlouho a dokdy zůstane
vyjádří, co kdo rád dělá a hraje
řekne, co kdo má a nemá rád

jednoduchý popis osoby
časové údaje
záliby,zájmy,hry

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

vysvětlí rozdíly použití Stunde - Uhr časové údaje(celé hodiny),rozdíl "Stunde x Uhr"

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

používá správně časové údaje předložky v časových údajích um -bis

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 

vyjádří, co rád a nejraději dělá a hraje příslovce gern, am liebsten (1. a 3.stupeň)
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Německý jazyk 8. ročník

zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

vyjádří, co se dá hrát a co dělat slovesa spielen, machen v jednotném čísle

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

vyjádří gramaticky správně, co nedělá nebo nemá rád zápor nicht

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

vhodně použije v textu zájmena přivlastňovací 
mein,dein,sein,ihr

přivlastňovací zájmena ihr a sein

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů dbá na správnou výslovnost upevňování správné výslovnosti
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

zdokonaluje svůj písemný projev nácvik správného pravopisu nové slovní zásoby

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

jednoduše popíše osobu jednoduchý popis, charakteristika známých osobností

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 

popíše jednoduše předměty, školní potřeby, zvířata
zeptá se, jak se předměty nazývají německy
ptá se na předměty a odpovídá na podobné otázky
posoudí správnost
přikáže někomu něco
upevňuje správnou výslovnost, intonaci, pžízvuk
nacvičuje správný pravopis i složitějších slov

školní potřeby a předměty kolem nás
jednoduchý popis věcí, zvířat
příkazy a pokyny
fonetické jevy
ortografický aspekt
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Německý jazyk 8. ročník

zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

seznámí se s užívaním členů rod podstatných jem, člen určitý a neurčitý

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

používá zápor ve spojení s podstatnými jmény zápor podstatných jmen (kein)

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

reaguje na pokyny, vydává běžné pokyny rozkaz - 2.os.jedn.čísla - lexikálně

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

orientuje se na mapě předložka "im" ve spojení "im Norden"

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

vyhledá informace v textu realie Německa

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

vypráví o svých koníčcích
popíše činnosti během týdne
telefonicky se domluví na programu či navržený 
program odmítne
odpoví na e-mail či dopis
napíše e-mail
upevňuje správnou výslovnost
zdokonaluje se v pravopise

koníčky a volný čas
oblíbené činnosti
fonetické jevy
ortografie

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

v mluveném i psaném projevu používá správné tvary 
sloves v přítomném čase

časování pravidelných sloves a slovesa sein v 
přítomném čase
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Německý jazyk 8. ročník

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

vyjádří, kdy co dělá předložka am v časových údajích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Parta, pozitivní a negativní stránky, negativní jevy - využití volného času
Vztahy ve třídě i mimo ni, problém šikany
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Vyprávění jako základ mediálního sdělení, zpracování problémů a témat formou projektů
Komunikace v menších skupinách, ve dvojicích, formulace jednoduchých otázek a odpovědí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, odlišných názorů, zájmů

   

Německý jazyk 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

popíše činnosti u počítače
popíše vlastnictví prostřednictvím slovesa haben, 
fotografování a kupování
vypráví o domácích mazlíčcích
upevňuje správnou výslovnost, intonaci, přízvuk, větnou 

počítač a možnosti práce s ním
vyjádření vlastnictví prostřednictvím slovesa haben
další zajímavé činnosti
fonetické jevy
ortografie
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Německý jazyk 9. ročník

podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

melodii
zdokonaluje se v pravopise souvislých jednoduchých 
textů

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

gramaticky správně vyjádří, že něco má časování slovesa haben v přítomném čase

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

v mluveném i psaném projevu používá slovesa se 
4.pádem jména

4.pád podstatných jmen s neurčitým i určitým členem

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů v mluveném projevu používá slovesa ve všech osobách časování dalších pravidelných sloves
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

v mluveném projevu používá zápor kein i ve 4.pádě zápor kein ve 4.pádě

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

v textu vyhledá potřebné informace Vídeň

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

samostatně napíše mail písemný projev - elektronická komunikace

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

napíše pozvánku na oslavu
užívá čísla do 100
provádí základní matematické úkony v němčině
poskytne informace o časových údajích (hodiny,dny, 
měsíce, roční období
popíše místo, kde se nachází
upevňuje správnou výslovnost, intonaci, přízvuk, větnou 

rok, roční období, měsíce, svátky
fonetické jevy
ortografie
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Německý jazyk 9. ročník

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

melodii
zdokonaluje se v pravopise souvislých jednoduchých 
textů

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

při popisu obrázku používá tvary 3.pádu po předložce in předložka in ve 3.pádě

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

vyhledá, zapisuje a vyjádří časové údaje předložka um a im v časových údajích
určování času

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

v textu vyhledá tvary množného čísla jmen množné číslo některých podstatných jmen

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

napíše pozvánku na narozeniny pozvánka, oslava narozenin

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

sdělí místo pobytu
určuje čas
vyjádří cíl cesty
koupí si jízdenku
zamluví si ubytování
napíše krátký pozdrav z dovolené
upevňuje správnou výslovnost, intonaci, přízvuk, větnou 

cestování, prázdniny
fonetické jevy
ortografie
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Německý jazyk 9. ročník

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

melodii
zdokonaluje se v pravopise souvislých jednoduchých 
textů
sdělí údaje o sobě

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

vyjádří kam by chtěl cestovat vazba ich mochte

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

hovoří o prázdninových cestách předložky nach a in ve spojení se zeměpisnými názvy

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

řekne, kam by chtěl jet časování slovesa fahren

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

zachytí v poslechovém textu potřebné informace globální poslech s porozuměním

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zvířata jako součást přírody, vztah k okolí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Počítač (internet) jako nezbytná součást komunikace moderního člověka
Správné využití medií za účelem výběru důležité informace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Blahopřání, vztahy v rodině, vstřícnost, pochopení potřeb jiných, vzájemná pomoc
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Cestování, vzájemná propojenost států EU, multikulturní pohled na život v EU
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5.4 Matematika 

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

Celkem

5 5 5 5 5 5 5 4 4 43
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah oboru Matematika má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do dvou 

složek: Aritmetika a Geometrie. Obsahem předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího 
oboru matematika a souvisejících okruhů průřezových témat v souvislosti s aktuálními situacemi a 
problémy současného světa. Výuka probíhá v celém ročníku najednou. Důraz je kladen na osvojování 
dovedností a vědomostí, které budou užity v různých situacích občanského a profesního života, na 
porozumění základním myšlenkovým postupům, matematickým pojmům a jejich vzájemným vztahům. Žáci 
se učí řešit problémové úlohy z běžného života, spolupracovat při jejich řešení, vyslovovat hypotézy na 
základě zkušenosti nebo pokusu. Jsou schopni provést rozbor problému, plán jeho řešení, zvolit postup k 
jeho vyřešení a výsledky vyhodnotit. Osvojují si některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a 
způsoby jejich využití. Žáci se zdokonalují v práci s různými informačními zdroji a jejich 
vyhodnocováním. Při vyučování se zaměřujeme především na rozvoj klíčových kompetencí - učit se, 
spolupracovat, mít zodpovědnost, tvořivost, umět náležitě komunikovat a řešit problém. Učivo je 
realizováno částečně frontální výukou, částečně aktivními metodami výuky (skupinové práce, práce dvojic, 
krátkodobé projekty, práce s výukovými programy, hry a soutěže).

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

Matematika je realizována jako samostatný předmět. V 1. až 5. ročníku s dotací 5 hodin týdně. Vzdělávací 
obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: Čísla a početní operace, závislosti, vztahy a práce s daty, 
geometrie v rovině a prostoru, nestandardní aplikační úlohy a problémy. V 6. a 7. ročníku s dotací 5 hodin 
týdně a v 8. a 9. ročníku 4 hodiny týdně. Vzdělávací obsah je  rozdělen na čtyři tematické okruhy: Číslo a 
proměnná, závislosti, vztahy a práce s daty, geometrie v rovině a prostoru, nestandardní aplikační úlohy a 
problémy. Výuka matematiky probíhá v kmenových  třídách nebo v učebnách informatiky. Žáci využívají 
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Název předmětu Matematika
prostředky výpočetní techniky: kalkulátory, vhodný počítačový software a některé typy výukových 
programů.

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů.
Umožňujeme žákům studovat jednoduché matematické texty, vyhledávat informace v tištěné i 
elektronické podobě.
Rozvíjíme představivost žáků.
Pracujeme s chybou jako pozitivním prvkem a tím vedeme žáky k zamyšlení nad použitým postupem a 
správností výpočtu.
Motivujeme žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praxi zadáváním vhodných slovních 
úloh a příkladů z běžného života.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k analýze, k plánu řešení, k volbě vhodného postupu při řešení problému.
Vedeme žáky k odhadu a vyhodnocení reálnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám.
Rozvíjíme u žáků jejich logické myšlení, úsudek a tvoření hypotéz.
Kompetence komunikativní:
Podporujeme u žáků používání odborné terminologie a kultivaci jazyka matematiky.
Podporujeme u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci problémů a interpretaci 
výsledků.
Vedeme žáky k tomu, aby prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný 
postup zvolili.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k diskusi, k obhajobě vlastního názoru, k jeho případné změně na základě zjištění nových 
informací.
Rozvíjíme sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny.

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

Kompetence občanské:
Zařazujeme občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivujeme k uplatnění matematiky 
v různých oborech lidské činnosti.
Vedeme žáky k zamyšlení nad věrohodností informací.
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Název předmětu Matematika
Kompetence pracovní:
Rozvíjíme u žáků schopnost využívat znalosti a dovednosti z různých oborů.
Zařazujeme vhodné situace ve výuce a tím vedeme žáky k efektivnímu používání pomůcek.
Vedeme žáky k efektivnímu plnění úkolů.
Kompetence digitální:
Zařazujeme vhodné situace ve výuce a tím vedeme žáky k efektivnímu používání kalkulátoru a informačních 
a komunikačních technologií.
Používáme v hodinách informační a komunikační technologie a tím vedeme žáky k využívání digitálních 
zdrojů a prostředků k vyhledávání informací a jejich následnému zpracování.
Vedeme žáky k analýze, k plánu řešení, k volbě vhodného postupu při řešení problému využitím digitálních 
prostředků.
Využíváme vhodně cizí jazyk a ICT, abychom připravili žáky pro vstup do soudobé společnosti a vědeckého 
světa matematiky.
Zařazujeme občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivujeme k uplatnění matematiky 
v různých oborech lidské činnosti (informatika, finanční gramotnost, statistika a její interpretace).

   

Matematika 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

používá přirozená čísla k modelování reálných situací
počítá předměty v daném souboru
vytváří soubory s daným počtem prvků
učí se vyplácet dané částky

počítání předmětů v souboru
vytváření souboru v počtu do 20
numerace v oboru do 20
obchodování

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

čte a zapisuje přirozená čísla v oboru 0 - 20
učí se užívat a zapisovat vztah rovnosti a nerovnosti

čtení a zápis čísel 0 - 20
porovnávání čísel 0 - 20
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Matematika 1. ročník

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

učí se orientovat v prostoru a na ploše
rozumí pojmům nahoře, dole, vlevo, vpravo
rozumí pojmům řádek, sloupec, před, za, první, poslední
užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose v 
daném oboru

orientace v prostoru a na ploše
užívání pojmů nahoře, dole, vlevo, vpravo
orientace v řadě
užívání pojmů řádek a sloupec, před, za, první, 
poslední, mezi
orientace na číselné ose, zobrazování čísel na ní

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

provádí početní operace sčítání a odčítání s přirozenými 
čísly v oboru 0 - 20 bez přechodu přes desítku
rozkládá a skládá čísla v oboru 0 - 20
učí se určovat chybějící druhý sčítanec v příkladu

vyvození operace sčítání a odčítání
sčítání a odčítání v oboru 0 - 20 bez přechodu přes 
desítku
rozklad a sklad čísel
určení chybějícího druhého sčítance v příkladu

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy ve kterých aplikuje a modeluje početní 
operace v oboru 0 -20

řešení a tvorba úloh na sčítání a odčítání v oboru 0 - 
20

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

rozpozná celé hodiny, určí půl z dané hodiny
určí celou a půl hodinu na digitálních i analogových 
hodinách

orientace v čase
určování celých hodin, půl hodiny
digitální a analogová podoba hodin

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

orientuje se v ceníku obchodování

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

orientuje se v jednoduché tabulce
doplní chybějící číslo do číselné řady podle posloupnosti
učí se orientovat v souřadnicích

orientace v tabulce (řádek, sloupec)
doplňování tabulek a jednoduchých schémat

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné 
útvary
pozná jednoduchá tělesa
uvede příklady základních rovinných útvarů a těles ve 
svém okolí
vytváří stavby z krychlí

základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, 
kruh)
jednoduchá tělesa (krychle, koule, kvádr, kužel)
stavby z krychlí

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

porovná rovinné útvary a tělesa stejného typu podle 
velikosti

porovnávání rovinných útvarů (větší, menší, stejný, 
nižší, vyšší)

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

vybarvuje útvary podle osy souměrnosti vybarvování podle osy souměrnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Matematika 1. ročník

Schopnost vyjádřit svůj názor při řešení slovních úloh.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj finanční gramotnosti prostřednictvím peněžních modelů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozvoj myšlení při řešení problémů u různých typů slovních úloh.

   

Matematika 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

používá přirozená čísla k modelování situací běžného 
života
samostatně pracuje s univerzálními modely přirozených 
čísel
vyplácí dané částky v Kč

přirozená čísla v oboru 0 - 100
obchodování
počítání s penězi

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

zapisuje, čte a porovnává čísla v oboru 0 - 100
počítá po jednotkách a desítkách
rozkládá čísla na jednotky a desítky
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

číselný obor 0 - 100
porovnávání a zápis čísel
rozklad čísel na jednotky a desítky

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

zobrazí číslo na číselné ose v oboru 0 -100
využívá číselnou osu k porovnávání čísel

řád jednotek a desítek
číselná osa

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

sčítá a odčítá čísla v oboru 0 - 100 bez přechodu i s 
přechodem
přičítá a odečítá jednotky
písemně sčítá a odčítá bez přechodu přes desítku i s 
přechodem

sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 100 bez 
přechodu i s přechodem
písemné sčítání a odčítání v čís. oboru 0 -100 bez 
přechodu i s přechodem
násobení a dělení v oboru malé násobilky (0 - 10)
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Matematika 2. ročník

pojmenovává výsledky početních operací - součet, rozdíl
vyjmenuje násobky v oboru malé násobilky
procvičuje násobení a dělení zpaměti v oboru 
osvojených násobilek
pojmenovává výsledky početních operací - součin, podíl

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy na sčítání, odčítání, 
násobení a dělení v oboru 0 - 100
řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu "o x více 
(méně)"

strategie řešení slovních úloh na sčítání a odčítání v 
oboru 0 -100

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

rozlišuje a pojmenuje časové jednotky (s, min, hod)
učí se určovat čtvrt, půl, třičtvrtě a celou hodinu na 
analogových i digitálních hodinách

hodiny - orientace v čase (čtvrt hodiny, půl hodiny, tři 
čtvrtě hodiny, celá hodina)
jednotky času (s, min, hod)
digitální a analogová podoba hodin

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

provádí odhady délky a množství
rozlišuje jednotky délky, hmotnosti, objemu a teploty
učí se jednoduché převody zákl. jednotek

jednotky délky (mm, cm, dm, m)
jednotky hmotnosti (g, kg)
jednotky objemu (l, hl)
jednotka teploty (°C)

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

doplňuje tabulky a jednoduchá schémata
správně pracuje se souřadnicemi
doplní chybějící číslo podle posloupnosti

práce s jednoduchou tabulkou a schématy
posloupnost čísel
souřadnicová síť

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rozezná, pojmenuje a načrtne rovinné útvary
rozezná a pojmenuje geometrická tělesa
vyhledá v realitě jednoduché geometrické útvary a 
tělesa
modeluje geometrické útvary
pozná a přečte vrcholy trojúhelníku, čtverce a obdélníku

rovinné útvary - lomená čára, přímá čára, křivá čára, 
úsečka, přímka, bod, čtverec, obdélník, trojúhelník, 
kruh
tělesa - krychle, koule, válec, kvádr, jehlan, kužel

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

spojí body pravítkem
narýsuje přímou a lomenou čáru, bod v rovině
zakreslí a pojmenuje bod ležící na čáře i mimo ni
narýsuje úsečku a pojmenuje ji, vyznačí na ní bod
změří a porovná délku úsečky
vyšetří vzájemnou polohu bodu a přímky

práce s pravítkem
spojování bodů
délka úsečky
měření a rýsování úsečky
rýsování přímky
úsečky shodné
vzájemná poloha bodu a přímky
vzájemná poloha dvou bodů a přímky
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Matematika 2. ročník

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

pozná osově souměrný obrazec
dokreslí jednoduchý obrazec souměrně podle osy
rozhodne, zda je obrazec souměrný podle vodorovné 
nebo svislé osy

osově souměrný obrazec

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopnosti samostatně kontrolovat správnost výpočtů a postupů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace při práci ve skupině a ve dvojici.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozvoj myšlení při řešení problémů u různých typů slovních úloh a jejich aplikace do reálného života.

   

Matematika 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

používá přirozená čísla k modelování reálných situací 
počítá předměty v daném souboru
vytváří soubory s daným počtem prvků
pozná mince a bankovky do 1 000 Kč
zná zkratku české koruny a eura

číselný obor 0 -1 000
obchodování
finanční gramotnost (Kč, euro)

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

zapisuje a čte čísla v daném oboru
správně používá zápis větší, menší, rovná se
vyjmenuje čísla v číselné řadě vzestupně i sestupně
počítá čísla po jednotkách, desítkách a stovkách

vyvození číselného oboru 0 - 1 000
rozklad čísla v desítkové soustavě
porovnávání čísel
zápis čísel
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rozkládá čísla na jednotky, desítky a stovky
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

zobrazí číslo na číselné ose
porovnává čísla na číselné ose v oboru 0 - 1 000

číselná osa
řád jednotek, desítek a stovek

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek
vyjmenuje násobky 1 - 10
pojmenovává výsledky početních operací součin, podíl, 
součet, rozdíl
dělí se zbytkem
vyhledá nejbližší, nižší a vyšší násobek čísla
provádí zkoušku správnosti (sčítání, odčítání, násobení, 
dělení)
sčítá a odčítá zpaměti v oboru 0 - 1 000
písemně násobí, sčítá a odčítá
používá závorky při výpočtech
zaokrouhluje na desítky a stovky

automatizace malé násobilky
dělení se zbytkem
nejbližší, nižší a vyšší násobek čísla
zkouška správnosti
sčítání a odčítání v oboru 0 - 1 000
písemné násobení, sčítání a odčítání
početní operace se závorkami
zaokrouhlování na desítky, stovky
součet, rozdíl, součin, podíl

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří slovní úlohy v číselném oboru 0 - 1 000 na 
sčítání, odčítání, násobení, dělení
ovládá jednoduché řešitelské strategie
řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) a x 
krát více (méně)

zápis, řešení a tvorba slovních úloh v číselném oboru 0 
- 1 000 na sčítání, odčítání, násobení a dělení

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

rozlišuje a správně pojmenuje časové jednotky (s, min, 
hod)
využívá časové údaje při řešení různých situací z 
běžného života
správně se orientuje v čase a určí čas na různých typech 
hodin

orientace v čase
jednotky času (s, min, hod)

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

provádí jednoduché převody jednotek času, délky, 
hmotnosti a objemu
měří objekty v m, dm, cm, mm
zjišťuje hmotnost předmětů vážením v kg, dag, g
měří objem tekutina v l, dl
měří teplotu vzduchu ve stupních Celsia

jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty a 
rychlosti
jednoduché převody jednotek

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

doplní chybějící údaje do tabulky podle zadání
čte a doplňuje tabulky násobků

tabulka jako nástroj pro řešení úloh
posloupnost čísel
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správně doplní čísla podle jejich posloupnosti
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rozezná rovinu a prostor
u geometrických těles správně pojmenuje a popíše 
jejich vrcholy, hrany, stěny, sousední strany a protější 
strany
rozezná a pojmenuje mnohoúhelníky, trojúhelníky a 
čtyřúhelníky (čtverec, obdélník)
u geometrických tvarů pojmenuje a popíše strany, 
vrcholy, sousední strany a protější strany
seznámí se s pojmem obsah a obvod
narýsuje kružnici pomocí kružítka
seznámí se s pojmy střed, poloměr a průměr kruhu
seznámí se s postupem rýsování (náčrtek, rýsování, 
zápis)
narýsuje a popíše polopřímku i polopřímku navzájem 
opačnou
pomocí tečkovaného papíru narýsuje rovnoběžky, 
různoběžky a kolmice
vyznačí pravý úhel
narýsuje kolmici pomocí pravítka s ryskou

rovina a prostor 3D, 2D
geometrická tělesa (krychle, kvádr)
rovinné útvary - mnohoúhelníky, trojúhelníky, 
čtyřúhelníky (čtverec, obdélník)
kružnice, kruh
vzájemná poloha kružnice a přímky
postup rýsování
polopřímky
polopřímky navzájem opačné
úhel, pravý úhel
vzájemná poloha přímek - rovnoběžky, různoběžky, 
kolmé přímky

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky
provádí jednoduché konstrukce pomocí kružítka a 
pravítka

velikost útvarů, měření a porovnávání úseček
jednoduché konstrukce pomocí kružítka a pravítka

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

rozezná a modeluje osově souměrné rovinné útvary, 
uvede konkrétní příklady

osově souměrné rovinné útvary

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Schopnost kooperovat v týmu za účelem analýzy číselných údajů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj soustředěnosti, trpělivosti, cílevědomosti a vytrvalosti při tvorbě slovních úloh pro své spolužáky.  
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace mezi žáky v problémových slovních úlohách.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozvoj spolupráce při řešení problémových popř. tematických slovních úloh.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Schopnost uvědomit si význam sociálních pravidel a smysl jejich dodržování. Rozvoj demokratického klimatu ve třídě. Umět jednat s respektem a tolerancí k druhým.

   

Matematika 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
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost sčítání a násobení

číselný obor 0 - 1 000 000
pořadí početních operací

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

provádí písemné sčítání i odčítání
písemně sčítá více sčítanců
provádí písemné násobení jednociferným a 
dvojciferným činitelem
písemně dělí jednociferným dělitelem
používá rozvinutý zápis v desítkové soustavě

pamětné i písemné sčítání, odčítání
pamětné násobení jednociferným i dvojciferným 
činitelem
pamětné i písemné dělení jednociferným dělitelem

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

zaokrouhlí čísla na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a 
statisíce
provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 
v oboru čísel 0 - 1 000 000
pracuje s kalkulátorem
porovnává čísla a znázorní je na číselné ose

zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a 
statisíce
odhad a kontrola výsledku
práce s kalkulátorem
práce s číselnou osou - rozšíření číselného oboru

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 

řeší slovní úlohy se sloučenými početními operacemi 
(bez závorek i se závorkami)

řešení a tvorba slovních úloh se sloučenými početními 
operacemi



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

107

Matematika 4. ročník

čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku

učí se modelovat a určovat část celku
používá zápis ve formě zlomku
čte jednoduché zápisy zlomků

zlomky
výpočet části z celku

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel

seznámí se s postupem porovnávání, sčítání a odčítání 
zlomků se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

porovnávání zlomků
sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data provádí a zapisuje jednoduchá pozorování sběr a třídění dat
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

čte a doplňuje tabulky, schémata a diagramy diagramy a grafy

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

určuje století
řeší magické čtverce
buduje řešitelské strategie
úlohu dělí na samostatné pod úlohy

nestandardní logické úlohy

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

načrtne a narýsuje čtverec, obdélník a pravoúhlý 
trojúhelník
správně popíše jejich vrcholy, strany (vyznačí úhel, který 
svírají)
narýsuje základní typy vzájemné polohy dvou kružnic, 
kružnice a přímky
rozlišuje průměr a poloměr kružnice a kruhu

rýsování jednoduchých rovinných útvarů (čtverec, 
obdélník, trojúhelník)
vzájemná poloha dvou kružnic

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

určí grafický součet a grafický rozdíl úseček
porovnává úsečky
určí obvod obdélníku, čtverce a trojúhelníku sečtením 
délek jeho stran

grafický součet a rozdíl úseček
přenášení a porovnávání úseček
obvod obdélníku, čtverce a trojúhelníku

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice určí vzájemnou polohu přímek (rovnoběžky, 
různoběžky) a zapíše jí
sestrojí konstrukci rovnoběžek pomocí dvou pravítek
provádí konstrukci kolmice
označí průsečík
sestrojí střed úsečky pomocí kružítka

vzájemná poloha dvou přímek (rovnoběžky, 
různoběžky)
střed úsečky, kolmice

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

určí obsah jednoduchého rovinného útvaru pomocí 
čtvercové sítě
užívá základní jednotky obsahu

obsah mnohoúhelníku pomocí čtvercové sítě
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M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

dokreslí, popř. nakreslí jednoduché osově souměrné 
obrazce do čtvercové sítě
určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

osová souměrnost
osově souměrné útvary

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Schopnost pracovat s peněžním materiálem a využívat různé typy měn (euro, Kč).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Rozvoj schopnosti správně analyzovat číselné údaje. Kooperace v týmu při zápisu údajů do tabulek nebo grafů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Schopnost formovat studijní dovednosti a použít pro sebe výhodné strategie zapamatování různých výpočetních postupů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Rozvoj spolupráce a komunikace mezi žáky ve dvojici nebo v týmu formou didaktických her.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozvoj spolupráce a rozhodovacích dovedností při řešení problémů v tématu nestandardních slovních úloh.

   

Matematika 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
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

číselný obor od nuly po miliardy

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

písemně sčítá a odčítá v oboru nad miliardy
písemně dělí dvojciferným dělitelem, používá zkrácený 
zápis

písemné sčítání a odčítání v oboru nad miliardy
písemné dělení dvojciferným dělitelem
písemné násobení
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provádí zkoušku správnosti příkladů s písemným 
dělením
písemně násobí víceciferným činitelem
porovná čísla v oboru nad miliardy

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

zaokrouhluje čísla v číselném oboru nula až jedna 
miliarda na miliony, desetimiliony, stamiliony a miliardy
provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 
v daném číselném oboru
čte a zapíše římská čísla v oboru do 1 000

zaokrouhlování a porovnávání čísel
odhad výsledku
římská čísla

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel
správně formuluje odpověď

řešení a tvorba slovních úloh
formulace odpovědí

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel

modeluje a určí část celku
používá zápis ve formě zlomku
čte jednoduché zápisy zlomků včetně smíšených čísel
porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel

zlomky
části z celku - čtvrt, půl, tři čtvrtě

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

přečte zápis desetinného čísla
vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
porovnává desetinná čísla
čte velká čísla zapsaná pomocí desetinných čísel
čte hodnoty délky, hmotnosti, objemu a teploty zapsané 
desetinnými čísly

desetinná čísla

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose

pozná záporné číslo
porozumí znaku " - " pro zápis celého záporného čísla
záporné číslo vyznačí na číselné ose

záporná čísla

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

rozlišuje pojmy "příjmy a výdaje" v rodinném 
hospodaření
pozná všechny mince a bankovky české měny, zná 
značku české koruny a eura
zjistí požadované údaje z kruhového a sloupcového 
diagramu
vybírá z textu data, podle zadaného kritéria

finanční gramotnost - bankovky, mince, měna, půjčky
finanční gramotnost - rodinné hospodaření
typy diagramů
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M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

řeší nestandardní slovní úlohy ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel
řeší pyramidy, sudoku a magické čtverce
správně uvažuje a vymýšlí hypotézy

užití matematických vědomostí

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník a kružnici)
narýsuje úhlopříčku obdélníku i čtverce a popíše její 
základní vlastnosti
provádí konstrukci trojúhelníku pomocí kružítka
vyšetří trojúhelníkovou nerovnost

rýsování a znázornění základních rovinných útvarů
jednoduchá konstrukce
úhlopříčka obdélníku a čtverce
trojúhelníková nerovnost

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

grafický sčítá a odečítá úsečky
určí obvod jednoduchého rovinného útvaru 
(mnohoúhelníky, trojúhelníky) sečtením délek jeho 
stran

grafický součet a rozdíl úseček
obvod mnohoúhelníku, trojúhelníku sečtením délek 
jeho stran

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí 
daným bodem
sestrojí kolmici pomocí kružítka
narýsuje osu úsečky

konstrukce rovnoběžky a kolmice daným bodem
sestrojení osy úsečky
sestrojení kolmice pomocí kružítka

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

pomocí čtvercové sítě určí obsah rovinného obrazce, 
který je tvořen čtverci, obdélníky a trojúhelníky a 
obsahy porovná
určí síť krychle a kvádru
seznámí se s určováním obsahu trojúhelníku pomocí 
vlastností úhlopříček
provádí konstrukci osově souměrných útvarů
sestrojí jednoduchý diagram s využitím souřadnicové 
sítě
orientuje se v souřadnicové síti, zapíše souřadnice 
vyznačených bodů

složené obrazce ve čtvercové síti
konstrukce osově souměrných útvarů
síť krychle a kvádru
obsah trojúhelníku
soustava souřadnic
konstrukce grafů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj pozornosti a schopnosti soustředit se.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Schopnost upevnit svou roli jednotlivce v rámci skupiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Vnímání a řešení problémových úloh.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Rozvoj schopnosti tvořit vlastní tematicky zaměřené průzkumy formou ankety a zaznamenat je do grafu.

   

Matematika 6. 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
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

modeluje úhel pomocí polorovin, rozlišuje druhy úhlů 
podle jejich velikosti (ostrý, tupý, pravý, přímý), 
odhaduje jejich velikost
používá pro označení úhlů písmena řecké abecedy
charakterizuje vlastnosti dvojic úhlů (vrcholové, vedlejší, 
střídavé, souhlasné)
určuje velikost úhlu pomocí úhloměru a výpočtem, 
využívá vlastnosti dvojic úhlů
používá jednotky velikosti úhlu a převody mezi nimi
sčítá a odčítá úhly graficky i početně
graficky i početně násobí a dělí úhel dvěma
sestrojí různé velikosti úhlů (i bez použití úhloměru), 
přenese úhel, porovná dva úhly
sestrojí osu úhlu

úhel a jeho velikost
konstrukce úhlu
osa úhlu
jednotky velikosti úhlu
operace s úhly
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M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary

využívá při řešení úloh a jednoduchých praktických 
problémů vzájemnou polohu dvou přímek v rovině, 
totožné, kolmé a rovnoběžné přímky
rozezná základní rovinné útvary a určí jejich vzájemnou 
polohu

geometrické útvary v rovině
bod, přímka, polopřímka, úsečka, kruh, kružnice, 
polorovina
vzájemná poloha dvou přímek v rovině

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

rozpozná shodné geometrické útvary
přiřadí k sobě vzor a obraz, rozezná samodružný bod a 
samodružný útvar, charakterizuje osově souměrné 
útvary
rozpozná útvary souměrné podle osy, určí osu 
souměrnosti, sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
souměrnosti
přiřadí k sobě vzor a obraz, určí střed souměrnosti, 
rozezná samodružný bod a samodružný útvar, 
charakterizuje středově souměrný útvar
rozpozná útvary souměrné podle středu souměrnosti a 
sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti

shodnost geometrických útvarů
osová souměrnost
středová souměrnost

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor
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

čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí je na 
číselné ose
zpaměti a písemně provádí početní operace s 
desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení a dělení 
desetinného čísla děliteli 10, 100, 1 000), využívá 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
provádí jednoduché výpočty (sčítá, odčítá, násobí, dělí) 
v prostředí tabulkového kalkulátoru i s použitím funkce 
SUMA
ovládá a používá pravidla pro zaokrouhlování 
desetinných čísel
provádí odhady početních operací s desetinnými čísly s 
danou přesností
účelně využívá kalkulátor, využívá formát čísla při 
zaokrouhlení v tabulkovém kalkulátoru
vytváří a řeší úlohy, modeluje a matematizuje reálné 
situace, ve kterých uplatňuje osvojené početní operace 

desetinná čísla
algoritmy početních operací v prostředí tabulkových 
kalkulátorů
zaokrouhlování desetinných čísel
formát čísla v tabulkovém kalkulátoru
slovní úlohy
aritmetický průměr
využití tabulkového kalkulátoru k práci s daty
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s desetinnými čísly a zlomky
posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a ověří ho 
zkouškou
spočítá aritmetický průměr a aplikuje jej v úlohách z 
praxe
vkládá data do tabulky v prostředí tabulkového 
kalkulátoru, seřadí data v tabulce podle jednoho kritéria

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

vysvětlí základní pojmy týkající se dělitelnosti 
přirozených čísel
určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané přirozené číslo 
dělitelné
určí nejmenší společný násobek a největší společný 
dělitel dvou až tří přirozených čísel, používá algoritmus 
rozkladu čísla na součin prvočísel
modeluje a řeší úlohy s využitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel
posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a ověří ho 
zkouškou

dělitelnost přirozených čísel
základní pojmy: násobek, dělitel, prvočíslo, číslo 
složené, sudé a liché číslo, společný násobek, společný 
dělitel, největší společný dělitel (D), nejmenší společný 
násobek (n), soudělná a nesoudělná čísla
znaky dělitelnosti dvěma, třemi, pěti a deseti (čtyřmi, 
šesti, osmi, devíti, stem)
slovní úlohy

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

čte, zapíše, porovná zlomky a zobrazí je na číselné ose
vyjádří část celku graficky i zlomkem
sečte zlomky se stejným jmenovatelem
převede desetinné číslo na desetinný zlomek a naopak
zapíše převrácený zlomek, rozšíří a zkrátí zlomek, zapíše 
zlomek v základním tvaru, převede smíšené číslo na 
zlomek a naopak, upraví složený zlomek
provádí početní operace se zlomky (sčítání, odčítání, 
násobení a dělení)
využívá nejmenší společný násobek při určování 
společného jmenovatele zlomků
využívá společného dělitele při krácení zlomků
řeší úlohy, modeluje a matematizuje reálné situace, ve 
kterých uplatňuje osvojené početní operace se zlomky
posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a ověří ho 
zkouškou

zlomky
převod desetinných zlomků a desetinných čísel
společný jmenovatel zlomků
slovní úlohy
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M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

doplní číselnou a obrázkovou řadu
doplní početní tabulky, čtverce a jiné obrazce
rozdělí nebo vytvoří geometrický útvar podle zadaných 
údajů, při řešení využívá vlastnosti rovinných a 
prostorových geometrických útvarů
vysvětlí způsob řešení úlohy

logické a nestandardní úlohy
číselné a logické řady
číselné a obrázkové analogie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Osová a středová souměrnost v architektuře a v přírodě

   

Matematika 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
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor
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

vyjádří racionální čísla více způsoby a vzájemně je 
převádí (zlomky, desetinná čísla)
provádí početní operace (sčítání, odčítání, násobení a 
dělení) v oboru racionálních čísel
zapíše periodické číslo a porovná ho s jinými čísly
účelně využívá kalkulátor a tabulkový kalkulátor při 
provádění početních operací v oboru racionálních čísel
používá pravidla pro zaokrouhlování racionálních čísel
provádí odhady výsledků početních operací s 

racionální čísla
zaokrouhlování racionálních čísel
slovní úlohy
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racionálními čísly s danou přesností
řeší úlohy, modeluje a matematizuje reálné situace, ve 
kterých uplatňuje osvojené početní operace s celými a 
racionálními čísly
posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a ověří ho 
zkouškou

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

užívá poměr ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek – 
část
navzájem převádí různá vyjádření vztahu celek – část
dělí celek na části v daném poměru, změní číslo v 
daném poměru
upravuje poměr rozšiřováním a krácením
vysvětlí, co znamená postupný a převrácený poměr, 
zapíše jej a upraví
používá pojem úměra a vypočítá neznámý člen úměry
řeší aplikační úlohy s využitím poměru a trojčlenky
využívá měřítko mapy (plánu) k výpočtu, odvodí měřítko 
mapy (plánu) ze zadaných údajů
využívá graf přímé a nepřímé úměrnosti při zpracování 
dat
rozpozná přímou a nepřímou úměrnost v příkladech 
reálného života
určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti z textu úlohy, z 
tabulky a grafu
sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti
využívá vztahy a grafy přímé a nepřímé úměrnosti k 
řešení aplikačních úloh a problémů

poměr
zvětšení, zmenšení
měřítko plánu a mapy
přímá a nepřímá úměrnost
trojčlenka

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

rozlišuje a využívá pojmy procento, základ, počet 
procent, procentová část, promile
vyjádří část celku procentem, desetinným číslem, 
zlomkem
určí z textu úlohy, které z hodnot (počet procent, 
procentová část a základ) jsou zadány a které má 
vypočítat, provede výpočet

procenta
finanční matematika
slovní úlohy
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matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel rozhodne, zda zvolit pro řešení úlohy známý algoritmus, 
nebo zda řešit úlohu úsudkem, provede odhad výsledku 
a ověří správnost svého řešení
řeší jednoduché úlohy z oblasti finanční matematiky 
(úrok)
řeší úlohy, modeluje a matematizuje reálné situace
posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a ověří ho 
zkouškou

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

používá příslušnou matematickou symboliku
při řešení problému provádí rozbor (náčrt) úlohy
při řešení úloh používá trojúhelníkovou nerovnost
třídí a popisuje trojúhelníky (rozdělení podle délky stran 
a velikosti vnitřních úhlů)
charakterizuje a používá vlastnosti úhlu v trojúhelníku, 
vlastnosti výšky a těžnice trojúhelníku
využívá vlastnosti dvojic úhlů
používá a převádí jednotky délky a obsahu
odhaduje a vypočítá obvod a obsah trojúhelníku
sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku
sestrojí trojúhelník ze zadaných údajů sss, sus, usu
vysvětlí pojem shodnost trojúhelníků, matematicky jej 
vyjádří
používá věty o shodnosti trojúhelníků k řešení 
geometrických úloh
při řešení konstrukční úlohy provádí rozbor úlohy, náčrt, 
diskusi o počtu řešení, zapisuje postup konstrukce s 
využitím matematické symboliky
narýsuje kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku

trojúhelník
trojúhelníková nerovnost
druhy trojúhelníků
vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
výšky, těžnice a těžiště trojúhelníku
obsah a obvod trojúhelníku
konstrukce trojúhelníku
věty o shodnosti trojúhelníků

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

třídí a popisuje čtyřúhelníky
rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků
využívá vlastnosti čtyřúhelníků při řešení úloh
odhaduje a vypočítá obvod obecného čtyřúhelníku
odhaduje a vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a 
lichoběžníku

čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)
obvod a obsah čtyřúhelníků
konstrukce čtyřúhelníku
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sestrojí čtyřúhelník ze zadaných údajů
řeší aplikační geometrické úlohy na výpočet obsahu a 
obvodu rovinných útvarů

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

rozlišuje pojmy rovina a prostor, správně používá pojmy 
podstava, hrana, stěna, vrchol, stěnová a tělesová 
úhlopříčka
charakterizuje kolmý hranol, pravidelný hranol
používá a převádí jednotky objemu
odhaduje a vypočítá objem a povrch hranolu
načrtne a sestrojí sítě kolmých hranolů
načrtne a sestrojí hranol ve volném rovnoběžném 
promítání
řeší aplikační geometrické úlohy na výpočet povrchu a 
objemu hranolu

kolmé hranoly
objem a povrch hranolu
síť kolmého hranolu
volné rovnoběžné promítání

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

vysvětlí základní pojmy týkající se dělitelnosti 
přirozených čísel
určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané přirozené číslo 
dělitelné
určí nejmenší společný násobek a největší společný 
dělitel dvou až tří přirozených čísel, používá algoritmus 
rozkladu čísla na součin prvočísel
modeluje a řeší úlohy s využitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel
posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a ověří ho 
zkouškou

dělitelnost přirozených čísel
základní pojmy: násobek, dělitel, prvočíslo, číslo 
složené, sudé a liché číslo, společný násobek, společný 
dělitel, největší společný dělitel (D), nejmenší společný 
násobek (n), soudělná a nesoudělná čísla
znaky dělitelnosti dvěma, třemi, pěti a deseti (čtyřmi, 
šesti, osmi, devíti, stem)
slovní úlohy

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

čte, zapíše, porovná zlomky a zobrazí je na číselné ose
vyjádří část celku graficky i zlomkem
sečte zlomky se stejným jmenovatelem
převede desetinné číslo na desetinný zlomek a naopak
zapíše převrácený zlomek, rozšíří a zkrátí zlomek, zapíše 
zlomek v základním tvaru, převede smíšené číslo na 
zlomek a naopak, upraví složený zlomek
provádí početní operace se zlomky (sčítání, odčítání, 
násobení a dělení)

zlomky
převod desetinných zlomků a desetinných čísel
společný jmenovatel zlomků
slovní úlohy
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využívá nejmenší společný násobek při určování 
společného jmenovatele zlomků
využívá společného dělitele při krácení zlomků
řeší úlohy, modeluje a matematizuje reálné situace, ve 
kterých uplatňuje osvojené početní operace se zlomky
posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a ověří ho 
zkouškou

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

přiřadí k sobě vzor a obraz, určí střed souměrnosti, 
rozezná samodružný bod a samodružný útvar, 
charakterizuje středově souměrný útvar
rozpozná útvary souměrné podle středu souměrnosti a 
sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti

středová souměrnost

   

Matematika 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
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

rozlišuje pojmy umocňování a odmocňování
určuje zpaměti druhou mocninu čísel 1 – 20 a 
odmocninu těchto mocnin, určuje druhou mocninu a 
odmocninu přirozených a desetinných čísel pomocí 
tabulek a kalkulátoru
ovládá pravidla pro umocňování a odmocňování zlomku 
a součinu dvou čísel
určuje hodnotu číselného výrazu s druhou mocninou a 
odmocninou

druhá mocnina a odmocnina
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M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

vysvětlí pojmy odvěsna a přepona v pravoúhlém 
trojúhelníku
používá Pythagorovu větu pro výpočet třetí strany 
pravoúhlého trojúhelníku
vypočítá délku hrany, tělesovou a stěnovou úhlopříčku 
krychle a kvádru
řeší praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty, situaci 
načrtne, odhadne výsledek a ověří jeho reálnost

Pythagorova věta

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu
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

vysvětlí pojem číselný výraz, určí hodnotu číselného 
výrazu
vysvětlí pojem proměnná, výraz s proměnnou, člen 
výrazu, jednočlen, mnohočlen
zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými (a 
naopak), vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty 
proměnných
provádí početní operace (sčítání, odčítání, násobení, 
dělení) s mnohočleny
provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vytýkání
umocní dvojčleny a rozloží dvojčleny na součin pomocí 
vzorců (a + b)2, (a – b)2, a2 – b2

číselný výraz
výrazy s proměnnou

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a 
provádí zkoušku
rozhodne, jestli má rovnice jedno řešení, nekonečně 
mnoho řešení, nebo nemá řešení
sestaví rovnici ze zadaných údajů slovní úlohy, posoudí 
reálnost výsledku a ověří ho zkouškou
vyjádří neznámou ze vzorce

lineární rovnice
výpočet neznámé ze vzorce
slovní úlohy

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

definuje a sestrojí kružnici a kruh, vysvětlí vztah mezi 
poloměrem a průměrem
určí vzájemnou polohu kružnice a přímky, vzájemnou 
polohu dvou kružnic
účelně používá tvar zápisu Ludolfova čísla
vypočítá obvod a obsah kruhu a délku kružnice pomocí 
vzorců

kruh, kružnice
obvod a obsah kruhu
délka kružnice
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M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti
využívá Thaletovu kružnici při řešení úloh, sestrojí tečnu 
ke kružnici z bodu vně kružnice
sestrojí rovinné útvary dle zadaných prvků

množiny bodů dané vlastnosti
Thaletova kružnice a věta
konstrukce rovinných útvarů

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

charakterizuje válec
načrtne a sestrojí síť válce
odhaduje a vypočítá objem a povrch válce
načrtne obraz rotačního válce v rovině
řeší slovní úlohy o válci, při řešení úloh provede rozbor 
úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost výsledku

válec
síť válce
objem a povrch válce
slovní úlohy

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

rozlišuje pojmy rovina a prostor, správně používá pojmy 
podstava, hrana, stěna, vrchol, stěnová a tělesová 
úhlopříčka
charakterizuje kolmý hranol, pravidelný hranol
používá a převádí jednotky objemu
odhaduje a vypočítá objem a povrch hranolu
načrtne a sestrojí sítě kolmých hranolů
načrtne a sestrojí hranol ve volném rovnoběžném 
promítání
řeší aplikační geometrické úlohy na výpočet povrchu a 
objemu hranolu

kolmé hranoly
objem a povrch hranolu
síť kolmého hranolu
volné rovnoběžné promítání

   

Matematika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

řeší kombinatorické úlohy úsudkem a vysvětlí způsob 
řešení
využívá při řešení netradičních geometrických úloh 
prostorovou představivost

logické a nestandardní úlohy
kombinační úsudek v úlohách
prostorová představivost

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat

vysvětlí základní statistické pojmy (statistický soubor, 
statistická jednotka, statistický znak, statistické šetření) 
a používá je
určí četnost, aritmetický průměr
doplňuje a vytváří tabulky, orientuje se v nich
orientuje se v sloupkových a kruhových diagramech
porovná kvantitativní vztahy mezi soubory dat v 
tabulkách, grafech a diagramech
vybere data tabulky podle jednoho kritéria s pomocí 
tabulkového kalkulátoru, setřídí data v tabulce podle 
více kritérií
provede jednoduché statistické šetření, zapíše jeho 
výsledky a zvolí vhodný diagram k jejich znázornění
účelně využívá tabulkový kalkulátor, výpočty provádí 
pomocí vzorců a funkcí, jež nabízí tabulkový kalkulátor
v tabulkovém kalkulátoru vytváří grafy

závislosti a data
základy statistiky
třídění dat
tabulky, grafy, diagramy

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

rozhodne, zda je daná závislost mezi dvěma veličinami 
funkcí, uvede příklady z běžného života
určí definiční obor funkce, obor hodnot, funkční 
hodnotu
vyjádří lineární funkci, konstantní funkci, přímou a 
nepřímou úměrnost tabulkou, rovnicí, grafem
odhalí funkční vztah v textu úlohy
využívá znalostí o funkcích k řešení praktických úloh

funkce
grafy funkcí

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o rozlišuje shodné a podobné rovinné útvary podobnost
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shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

určí poměr podobnosti z rozměru útvaru a naopak (na 
základě poměru podobnosti určí rozměry útvarů)
využívá věty o podobnosti trojúhelníků (věta sss, uu, 
sus)
využívá podobnost při řešení slovních úloh

věty o podobnosti trojúhelníků
podobnost v úlohách z praxe

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

řeší soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými 
metodou dosazovací a sčítací
řeší slovní úlohy z praxe, provede rozbor úlohy, pro 
řešení zvolí známý algoritmus nebo řeší úlohu úsudkem, 
provede zkoušku správnosti řešení

soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých
slovní úlohy

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

charakterizuje jehlan
načrtne síť jehlanu
odhaduje a vypočítá objem a povrch jehlanu
načrtne obraz jehlanu v rovině
řeší slovní úlohy o jehlanu, při řešení úloh provede 
rozbor úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost výsledku

jehlan
sítě jehlanu
objem a povrch jehlanu
slovní úlohy

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

charakterizuje rotační kužel
načrtne síť rotačního kužele
odhaduje a vypočítá objem a povrch rotačního kužele
načrtne obraz rotačního kužele v rovině
řeší slovní úlohy o rotačním kuželu, při řešení úloh 
provede rozbor úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost 
výsledku

rotační kužel
sítě rotačního kužele
objem a povrch rotačního kužele
slovní úlohy

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

charakterizuje kouli
odhaduje a vypočítá objem a povrch koule
řeší aplikační slovní úlohy s využitím osvojených znalostí 
o kouli

koule
objem a povrch válce a koule
slovní úlohy
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5.5 Informatika 

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

Celkem

0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Informatika
Oblast Informatika
Charakteristika předmětu Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. 

Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a 
modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé 
učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu 
kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou. Hlavní důraz je kladen na rozvíjení 
informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou 
jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl 
poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, jak pracují informační systémy a jaké 
problémy informatika řeší. Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k 
tomu přispívá informatika svým specifickým dílem. 

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

Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší, buď v učebně informatiky, nebo v kmenové učebně s 
přenosnými notebooky, s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez počítače. V řadě činností 
preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a spolupráci. Žák nebo 
dvojice pracuje individuálním tempem. Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, 
experimentuje, ověřuje své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, 
konstruuje své poznání. Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. K realizaci 
výuky není třeba žádných nákupů pomůcek kromě běžných počítačů.

Integrace předmětů • Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat.
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Název předmětu Informatika
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k nacházení různých řešení a k výběru toho nejvhodnějšího pro danou situaci.
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky ke komunikaci pomoci formálních jazyků, kterým porozumí i stroje.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k posuzování technických řešení z pohledu druhých lidí a jejich vyhodnocování v osobních, 
etických, bezpečnostních, právních, sociálních, ekonomických, enviromentálních a kulturních souvislostech.
Kompetence občanské:
Vedeme žáky ke zkušenosti, že týmová práce umocněná technologiemi může vést k lepším výsledkům než 
samostatná práce.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky ke standardizování pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci.

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence digitální:
Rozvíjíme informatické myšlení a porozumění základním principům digitálních technologí.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Přechodné ustanovení:
Ve školním roce 2022/23 se informatika ve 4. a 5. ročníku vyučuje dle výstupů pro 4. ročník, v 6. až 9. 
ročníku dle výstupů pro 6.ročník
Ve školním roce 2023/24 se informatika v 8. a 9. ročníku vyučuje dle výstupů pro 7. ročník  
Ve školním roce 2024/25 se informatika v 9. ročníku vyučuje dle výstupů pro 8. ročník

   

Informatika 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
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Informatika 4. ročník

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

pojmenuje jednotlivá digitální
zařízení, se kterými pracuje
vysvětlí, k čemu slouží
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

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

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

využití digitálních technologií v různých oborech
ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 
uživatele
práce se soubory
propojení technologií, internet
sdílení dat, cloud
technické problémy a přístupy k jejich řešení

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

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

   

Informatika 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat
I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data

pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních 
materiálech
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-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
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

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-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi

nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky
určí, jak spolu prvky souvisí

systém, struktura, prvky, vztahy

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
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 

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

kreslení čar
pevný počet opakování
ladění, hledání chyb
vlastní bloky a jejich vytváření
změna vlastností postavy pomocí příkazu
náhodné hodnoty
čtení programů
programovací projekt
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programu, najde a opraví v něm případnou chybu 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

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty
pomocí obrázku znázorní jev
pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy

graf, hledání cesty
schémata, obrázkové modely
model

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
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

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

   

Informatika 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

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

přenos informací, standardizované kódy
znakové sady
přenos dat, symetrická šifra
identifikace barev, barevný model
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zakóduje obrázek pomocí základních geometrických 
tvarů
zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolního 
součtu ověří úplnost zápisu
ke kódování využívá i binární čísla

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
I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její 
funkčnost, případně navrhne její úpravu

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
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-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i 
užívání informačních systémů

popíše pomocí modelu alespoň jeden informační 
systém, s nímž ve škole aktivně pracuje
pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím 
související práva

školní informační systém, uživatelé,činnosti, práva, 
databázové relace

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

nainstaluje a odinstaluje aplikaci
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
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)
postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné 
nastavení, hlášení /dialogová okna)

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program pro ovládání postavy a program řídící chování 
postavy
rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, 
co se bude opakovat a kolikrát
rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před 

příkazy a jejich spojování
opakování příkazů
pohyb a razítkování
kreslení čar
pevný počet opakování
ladění, hledání chyb
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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

nebo za něj
vytvoří a použije nový blok
vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky
upraví program pro obdobný problém
v programu najde a opraví chyby
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

vlastní bloky a jejich vytváření
změna vlastností postavy pomocí příkazu
náhodné hodnoty
čtení programů

   

Informatika 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
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
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 

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
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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
I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu 
a opraví ji

vysvětlí známé modely jevů, situací,činností
v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku
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-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
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

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 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

opakování s podmínkou
události, vstupy
objekty a komunikace mezi nimi

   

Informatika 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
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

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-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování 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

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
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

řeší problémy sestavením algoritmu
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

programovací projekt a plán jeho realizace
popsání problému
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-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování 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-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 

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

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 
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hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

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

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 ametody útočníků), 
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

    

5.6 Prvouka 

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

Celkem

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Povinný Povinný Povinný    

   

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast "Člověk a jeho svět" je členěn do 5 tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

134

Název předmětu Prvouka
nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. Tyto okruhy tvoří jeden celek propojený vztahy a 
souvislostmi. V 1. období se vyučuje Prvouka, ve 2. období Vlastivěda a Přírodověda. Na druhém stupni od 
6. ročníku potom navazují předměty Zeměpis, Přírodopis, Dějepis, Fyzika, Výchova k občanství a Výchova 
ke zdraví, od 8.ročníku předmět Chemie. V Prvouce žáci upevňují a rozšiřují nabyté informace o svém 
nejbližším okolí, vytvářejí si vztah k životu, k přírodě, k vlasti, k ostatním lidem i k sobě samým. Učí se 
základním pracovním i režimovým návykům, získávají povědomí o odpovědnosti za vlastní zdraví a 
bezpečnost, povědomí o sounáležitosti s lidmi, přírodou, věcmi i ději kolem sebe.

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

Na 1.stupni v 1.-3. ročníku se Prvouka vyučuje v celkové časové dotaci 6 vyučovacích hodin po 2 hodinách 
týdně rovnoměrně rozložených ve všech ročnících. Výuka probíhá v kmenových třídách, je obohacena o 
práci s výukovými programy na interaktivní tabuli. Na běžnou výuku navazují různé akce, jako jsou 
například návštěvy kulturních představení, exkurze, projekty, pobytové akce, školní výlety, cvičení v přírodě 
a jiné.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací z různých informačních zdrojů, vyučovacích 
předmětů a jejich využití v praktickém životě.
Umožňujeme žákům uplatnit vlastní nápady a tvořivost a jejich prezentaci.
Využíváme pozitivní motivaci k posilování pozitivního vztahu k učení.
Klademe důraz na vhodné rozvržení vlastní práce žáka.
Stanovíme cíl na začátku každé hodiny a na konci zhodnotíme jeho dosažení.
Vedeme žáky k využívání sebekontroly a sebehodnocení.
Zadáváme samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků.
 
Kompetence k řešení problémů:
Pozorujeme se žáky různé jevy, provádíme pokusy, hledáme vysvětlení.
Dáváme žákům prostor k "objevování" nových poznatků.
Zadáváme řešení úkolů, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů.
Respektujeme žákovu volbu postupu při plnění zadaných úkolů.

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

Kompetence komunikativní:
Dáváme žákům prostor k vyjadřování vlastních myšlenek a názorů.
Klademe důraz na formulování souvislých, spisovných a logicky správných projevů.
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Vyžadujeme od žáků dodržování pravidel komunikace (vyslechnout názor druhého, neskákat si do řeči).
Dáváme příležitost k prezentaci vlastní práce.
Zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací.
Vytváříme příležitosti k prezentaci vlastních názorů (samostatná práce, projekty).
Kompetence sociální a personální:
Vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skuině, vytvoření pravidel práce v týmu a převzetí zodpovědnosti za 
splnění úkolu.
Klademe důraz na dovednost poskytnout pomoc nebo ji přijmout.
Požadujeme od žáků, aby zhodnotili roli jednotlivce ve třídním kolektivu, například při volbě nejlepšího 
žáka třídy.
Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování a jednání při vyučování, na akcích pořádaných 
školou (např. kulturní představení, školní výlety, exkurze apod.).
Vedeme žáky k vyjadřování kladných i záporných postojů k životu ve škole a v třídním kolektivu.
Zařazujeme týmovou práci do výuky již od prvního ročníku.
Zařazujeme do výuky projekty a projektové dny.
Orientujeme se na skupinovou práci a spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.
Kompetence občanské:
Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů.
Pořádáme školní akce připomínající lidové tradice (vánoční den, školní jarmark, vánoční trhy...).
Demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování na konkrétních modelových příkladech, klademe 
důraz na chování podle pravidel fair-play.
Požadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování ostatních, hledání společného řešení.
Objasňujeme žákům principy solidarity mezi lidmi - účast na dobrovolných sbírkách, pomoc slabším. 
Dáváme možnost spolupodílení se na vytváření pravidel třídy, vyžadujeme jejich respektování.
Nabízíme příležitosti, při kterých si žáci uvědomí sounáležitost člověka a přírody - pomoc ohroženým 
druhům zvířat, ochrana přírody.
Poznáváme se žáky národní tradice a významná místa v ČR (školní výlety, návštěvy divadel, muzeí a 
kulturních památek).
Rozvíjíme představy žáků o zvycích v jiných zemích a respektování jejich národních tradic (například besedy 
se spolužáky z jiných zemí a při projektových dnech).
Vyžadujeme od žáků osvojení si praktických dovedností první pomoci.
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Kompetence pracovní:
Při praktických činnostech klademe důraz na bezpečnost a na dodržování stanovených pracovních postupů.
Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce sploužáků.
Nabízíme žákům různé zájmové útvary a podněcujeme je tak k smysluplnému využití volného času.
 
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k dodržování pravidel chování při interakci v digitálním prostředí, k ochraně osobních údajů a 
k uvědomění si, které údaje je vhodné, a naopak nevhodné o sobě zveřejňovat a proč.
Vedeme žáky ke zdravému používání online technologií, k uvědomění si zdravotních rizik, která mohou 
nastat při jejich dlouhodobém používání, a k jejich předcházení, např. zařazováním relaxačních chvilek.
Motivujeme žáky ke zkoumání přírody s využitím online aplikací a digitálních technologií.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni motivačně emotikony, známkami. S kritérii hodnocení jsou předem seznámeni.
   

Prvouka 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

popíše bezpečnou cestu do školy, rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

osobní bezpečí

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

zná prostředí školy, orientuje se ve škole škola

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

pojmenuje členy své rodiny a popíše jejich roli rodina
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Prvouka 1. ročník

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

rozliší blízké příbuzenské vztahy v rodině rodina

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

uvede přirozené odlišnosti spolužáků pravidla slušného chování

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

uvede svůj denní režim, rozliší části dne orientace v čase

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

orientuje se v současnosti a minulosti orientace v čase

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pozoruje a popíše viditelné proměny v přírodě příroda

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

popíše základní stavbu lidského těla lidské tělo

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

uvede základní zásady osobní hygieny, správné výživy a 
zdravého způsobu života

denní režim

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

vysvětlí pojmy zdraví, nemoc, úraz zdraví, nemoc, úraz
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Prvouka 1. ročník

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, 
seznamuje se s pravidly účastníka silničního provozu

osobní bezpečí

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

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování, 
seznamuje se s čísly tísňových linek

osobní bezpečí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Tvorba třídních pravidel
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Poznávání okolního světa
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Patříme do Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Respektování odlišností různých národností

   

Prvouka 2. 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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Prvouka 2. 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

dodržuje pravidla chování chodce osobní bezpečí

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

poznává okolí svého bydliště domov

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

popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi rodina

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

osvojuje si základní pravidla slušného chování ve 
společnosti a rodině, objasní termíny: ohleduplnost, 
kamarádství

pravidla slušného chování

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

uvede a popíše povolání rodičů, vyjmenuje a popíše 
různá povolání a pracovní činnosti

povolání

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě

orientace v čase

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka

rodina

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pozoruje, popíše a porovná viditelné změny v přírodě příroda

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pozná a pojmenuje volně žijící, domácí i hospodářská 
zvířata

příroda

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků příroda
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Prvouka 2. ročník

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

uplatňuje základní hygienické a režimové návyky s 
využitím základních znalostí o lidském těle

péče o 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

demonstruje způsoby komunikace s operátory tísňových 
linek

osobní bezpečí

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

zasadí přírodninu, pozoruje růst za vhodných i 
nevhodných podmínek

příroda

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

využívá bezpečná místa pro volný čas, uvědomuje si 
význam bezpečnostních prvků

osobní bezpečí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky pro život
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Rodina
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Základní společenstva - louka, voda, les
Les - vztah člověka k prostředí, funkce lesa (relaxace)

   

Prvouka 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Prvouka 3. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy, najde cestu na určené místo

domov

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

začlení svou obec do příslušného kraje domov

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

rozliší práci fyzickou a duševní povolání, záliby

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti orientace v čase

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu

pojmenuje některé rodáky, významné památky a 
události regionu

domov

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

na příkladech porovnává minulost a současnost lidové zvyky a tradice

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

uvede příklady výskytu organizmů v naší lokalitě příroda

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

provádí jednoduché pokusy, pozoruje, měří základní 
veličiny, vytvoří zjednodušený zápis z pokusu

pokusy

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 

využívá znalosti o lidském těle, pečuje o své zdraví lidské tělo
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Prvouka 3. ročník

vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

chová se ohleduplně k sobě i ostatním, jako účastník 
silničního provozu chrání zdraví své i zdraví jiných

osobní bezpečí

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, v 
případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné

osobní bezpečí

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných situacích

mimořádné události

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Vztahy ve třídě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Principy slušného chování ve třídě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Práce ve skupinách, projekty
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Živá a neživá příroda
Rozmanitost přírody
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana přírody
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5.7 Přírodověda 

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

Celkem

0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Program předmětu staví na elementárních znalostech, které žáci získali v prvouce i dalších předmětech 

(matematika, český jazyk a literatura, ...) a současně vybavuje žáky základními vědomostmi pro předměty 
přírodopis, fyzika a chemie. Rozvíjí základní vědomosti o živé a neživé přírodě, seznamuje žáky s životem 
organizmů v ekosystémech a motivuje žáky k zájmu o přírodu. Učí žáky chápat člověka jako součást přírody 
a zároveň si uvědomovat jeho odlišnost. Každé téma je propojeno se znalostmi a dovednostmi z oblasti 
výchovy ke zdraví. Předmět přírodověda se zabývá nejobecnějšími pojmy, jejich porozuměním a dovedností 
správně je používat. Součástí předmětu je i poznávání sluneční soustavy a zákonitostí vesmíru. Další část 
předmětu je založena na činnostním - tvořivém učení, praktických pokusech a na pozorování. 

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

Předmět je vyučován ve 4. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně a v 5. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně. 
Obsahem předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a 
souvisejících okruhů průřezových témat. Výuka probíhá v celém ročníku najednou.
K nejčastějším metodám a formám se řadí kooperativní a projektová výuka, vycházky, exkurze spojené s 
pozorováním. Důraz je kladen na schopnost popisovat pozorované a vyhledávat informace z různých 
dostupných zdrojů, například denní tisk, internet, počítačové učební programy, encyklopedie, odborná 
literatura a jiné. 

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:
Vedeme žáky, aby na základě získaných poznatků při pozorování a zkoumání přírody vyvodili obecné 
závěry. Posilujeme a podporujeme hodnocení vlastní práce. Nabízíme žákům různé způsoby, metody a 
strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení, upřednostňujeme osobní 
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Název předmětu Přírodověda
možnosti žáka a prezentace jeho vlastních výsledků, zároveň jej vedeme ke spolupráci a práci v týmu.  
Kompetence k řešení problémů:
Hledáme řešení přiměřené náročnosti úkolů a ověřujeme správnost poznatků. V dětech vytváříme pozitivní 
a aktivní postoj k řešení ekologických a globálních otázek. Vedeme žáky k tvořivému myšlení, logickému 
uvažování a k řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
Posilujeme komunikaci ve skupině, spolupráci a kooperaci na zadaných úkolech. Umožňujeme prezentovat 
výsledky práce. Používáme správnou terminologii. Učíme žáky přijmout pochvalu i kritiku. Vytváříme 
prostor pro zdokonalování vhodné komunikace se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i 
mimo ni. 
Kompetence sociální a personální:
Žákům poskytujeme prostor pro vhodnou prezentaci svého názoru a zároveň prostor pro respekt k názoru 
ostatních. Učíme žáky vytvářet si pozitivní představu o sobě samém. Na základě schopností organizovat si 
práci, ovládat své chování a jednání i zastávat různé role ve skupině, vytváříme v žácích pocit vlastní 
hodnoty, sebedůvěry a sebeúcty.
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k úctě ke kulturním a historickým tradicím. Ukazujeme žákům význam jednotlivých složek 
životního prostředí i prostředí jako celku. Společně s žáky zajišťujeme estetické a kultivované prostředí ve 
škole a jejím okolí, zapojujeme se do třídění odpadu. V návaznosti na pravidla chování vytvořená ve třídách 
žáci chápou školní řád a utvářejí si odpovídající žebříček hodnot.
Kompetence pracovní:
Žáci si vštěpují pozitivní přístup k výsledkům pracovních činností také z hlediska ochrany zdraví (možná 
zdravotní a hygienická rizika při práci a jejich eliminace) a životního prostředí. Žáci se učí pracovat nejen 
podle předem stanového postupu, ale hledají vlastní cesty a způsoby řešení. Výuku zpestřujeme exkurzemi 
a naučnými pobyty v přírodě. Výsledky práce prezentují před kolektivem.
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k podpoře a využívání digitálních zdrojů. Umožňujeme přijímat nové podněty v oblasti 
informačních technologií, kriticky je posuzovat a zodpovědně a bezpečně je využívat při své práci.
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat
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

vysvětlí význam integrovaného záchranného systému 
(dále jen IZS)
uvede čísla IZS
stručně charakterizuje přírodní jevy a z nich vyplývající 
rizika vzniku mimořádných událostí
třídí odpady
chápe pojem národní park
uvede příklady znečišťování přírody člověkem
zvládá techniku jízdy na kole
orientuje se v pravidlech silničního provozu 
cyklista/chodec

integrovaný záchranný systém
čísla tísňového volání
mimořádné události v přírodě
třídění odpadů
význam přírody
ochrana přírody
dopravní výchova

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

dělí přírodu na živou a neživou
charakterizuje hlavní znaky živočichů, rostlin a hub
popíše základní stavbu těl rostlin a živočichů
uvede, ze kterých složek se skládá živá a neživá příroda
objasní pojem ekologie a ekosystém

živá příroda (houby, rostliny, živočichové)
neživá příroda (vlastnosti látek, koloběh vody)
ekosystém
ekologie

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy
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

rozpozná základní živočichy a rostliny v lese
vysvětlí význam lesů v krajině
rozpozná základní živočichy a rostliny na poli
rozpozná základní živočichy a rostliny na louce
objasní pojmy léčivé a jedovaté byliny
rozpozná základní živočichy a rostliny v parku
vysvětlí význam parku
rozpozná základní živočichy a rostliny u lidských obydlí
rozliší hospodářská a volně žijící zvířata v blízkosti 
lidských obydlí
charakterizuje základní znaky psa domácího a kočky 
domácí
rozpozná základní živočichy a rostliny v rybníku, potoce 
a řece
rozezná vodní toky a vodní nádrže

ekosystém les
ekosystém pole
ekosystém louka
ekosystém park
ekosystém lidských obydlí
ekosystém rybník, potok a řeka
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rozlišuje základní znaky řek, potoků, jezer, rybníků a 
přehrad

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

prokáže propojenost živé a neživé přírody jednoduchým 
pokusem

pokusy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Orientace v místě svého bydliště.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Rozvoj schopnosti pracovat ve skupině a prezentovat vlastní řešení problému.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Schopnost propojit vazby mezi ekosystémy les, pole, louka, park, lidské obydlí, rybník, potok, řeka.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Význam lesa.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Definice vztahu průmyslu a životního prostředí.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Změna krajiny vlivem člověka.

   

Přírodověda 5. 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
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 

uvědomuje si základní podmínky života na zemi
dělí nerostné suroviny
uvědomuje si způsob získávání energie
charakterizuje vznik půdy, její složení a význam
uvede základní charakteristiky podnebných pásů
chápe význam botanických a zoologických zahrad
roztřídí organizmy do skupin
charakterizuje život v oceánech a mořích
charakterizuje Českou republiku jako oblast mírného 
podnebného pásu

člověk a neživá příroda
nerosty a horniny
nerostné suroviny
člověk a živá příroda
podnebné pásy
život v oceánech a mořích
třídění živých organismů
botanické a zoologické zahrady
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jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

vysvětlí pojem Slunce a jeho význam pro život na Zemi
popíše složení sluneční soustavy
popíše pohyby Země
rozliší fáze Měsíce
vysvětlí střídání ročních období

člověk a vesmír
sluneční soustava
planety
Země

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

pozoruje vesmír
provádí jednoduché fyzikální pokusy s neživou přírodou

pokusy

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

zná zásady zdravé výživy
pojmenuje společné znaky a odlišnosti člověka od 
ostatních živočichů
využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních 
funkcí orgánových soustav
popíše orgánové soustavy
dodržuje prevenci proti úrazům
rozlišuje jednotlivé vývojové etapy lidského života

zásady zdravé výživy
společné znaky a odlišnosti člověka a ostatních 
živočichů
stavba lidského těla
orgánové soustavy
období lidského života

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

poskytne základní první pomoc raněnému
předvede zásady první pomoci při život ohrožujících 
stavech
dokáže ošetřit drobná poranění
na modelové situaci popíše komunikaci se složkami IZS
popíše obsah evakuačního zavazadla
uvědomuje si rizika požáru

první pomoc
IZS a volání na tísňové linky
život ohrožující stavy
evakuace
ošetření drobných poranění

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

uvědomuje si odlišnosti mezi lidmi
rozpozná projevy šikany a kyberšikany, týrání, 
sexuálního zneužívání
při práci s internetem se chová obezřetně
vnímá škodlivost návykových látek a negativní dopady 

zdraví a závislost
drogy a jiné druhy závislostí
rasismus
globální problémy
šikana a kyberšikana
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Přírodověda 5. ročník

závislostí
v modelových situacích předvede způsoby odmítání 
návykových látek

týrání a sexuální zneužívání

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

uvědomuje si význam rodiny
definuje pojem manželství
respektuje pravidla slušného chování
zná způsoby řešení konfliktů
rozvrhne svůj volný čas
uvědomuje si odlišnosti mezi lidmi

rodina
komunikace v rodině
pravidla slušného chování
řešení konfliktů
volnočasové aktivity

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj poznatků o lidském těle a jeho zákl. funkcích.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Odlišnost člověka vzhledem k etnickému původu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Schopnost realizace vlastního referátu a skupinového projektu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Vztah dýchací soustavy k ovzduší.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystémy z hlediska ochrany přírody.

    

5.8 Vlastivěda 

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

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   
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Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast "Člověk a jeho svět" je členěn do 3 tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem 

nás a Lidé a čas. Ve 2. období se vyučuje v předmětu Vlastivěda. Vlastivěda v návaznosti na Prvouku 
vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, života ve společnosti a principů soužití lidí v daném 
regionu, přírody, kultury, zdraví, bezpečí, techniky a dalších témat. Důraz klademe na praktické dovednosti 
žáka aplikovat učivo v běžném životě, na prožitek spojený s poznáváním společnosti a na pochopení 
historických souvislostí vzhledem k dnešnímu životu. Při výuce částečně realizujeme obsah českého jazyka - 
slohu, matematiky, výtvarné výchovy, pracovních činností a dramatické výchovy. Na druhém stupni od 6. 
ročníku potom navazují předměty Zeměpis, Přírodopis, Dějepis, Fyzika, Výchova k občanství a Výchova ke 
zdraví. Od 8. ročníku předmět Chemie.

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

Na 1.stupní ve 4.-5. ročníku se Vlastivěda vyučuje v celkové časové dotaci 4 vyučovacích hodin po 2 
hodinách týdně rovnoměrně rozložených v obou ročnících. Předmět je rozdělen na dvě hlavní části - 
zeměpisnou a historickou. Výuka probíhá v kmenových třídách prostřednictvím výkladu, komunitních 
kruhů, skupinové práce, vše s důrazem na žákovu autoevaluaci, vyhledávání informací (například v 
encyklopediích) a práci s nimi. Je obohacena o práci s výukovými programy na interaktivní tabuli. Na 
běžnou výuku navazují různé akce, jako jsou například návštěvy kulturních představení, exkurze, projektová 
výuka, pobytové akce, školní výlety, praktická cvičení v přírodě a jiné. V oblasti jsou zařazena také témata 
Ochrany člověka za mimořádných událostí, Dopravní výchova, Finanční gramotnost a Obrana vlasti.

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:
Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací z různých informačních zdrojů, vyučovacích 
předmětů a k jejich využití v praktickém životě.
Umožňujeme žákům využívat počítačové učebny k práci na vlastních projektech, referátech, aktualitách, 
kvízech a křížovkách za přítomnosti učitele.
Vedeme žáky k rozvoji a uplatnění vlastní tvořivosti a k její prezentaci.
Vedeme žáky k přijímání spoluzodpovědnosti za práci vlastní i týmovou ve vyučování.
V rámci exkurzí žáci aplikují získané znalosti a vědomosti.
Dáváme možnost prožít vlastní úspěch a uvědomění si vlastního posunu.
Využíváme motivaci k posilování k pozitivnímu vztahu k učení.
Klademe důraz na vhodné rozvržení vlastní práce žáka.
Stanovíme cíl na začátku každé hodiny a na konci zhodnotíme jeho dosažení.
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Název předmětu Vlastivěda
Vedeme žáky k využívání sebekontroly a sebehodnocení.
Zadáváme samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků.
 
Kompetence k řešení problémů:
Vytváříme praktické problémové úlohy.
Vyhledáváme informace potřebné k řešení problémů.
Dáváme žákům prostor k objevování a upevnění nových poznatků.
Vytváříme příležitosti k organizaci jednoduchých třídních akcí.
Zadáváme řešení úkolů, které vyžadují propojení znalostí z výuky vyučovacích předmětů.
Respektujeme žákovu volbu postupu při plnění zadaných úkolů.
Kompetence komunikativní:
Dáváme žákům prostor k vyjádření vlastních myšlenek a názorů.
Klademe důraz na formulování souvislých, spisovných a logicky správných projevů.
Vyžadujeme od žáků dodržování pravidel komunikace při skupinové práci.
Dáváme příležitost k prezentaci vlastní práce v projektech a soutěžích.
Požadujeme od žáků využívání informačních a komunikačních technologií při přípravě na vyučování.
Zařazujeme činnosti umožňující komunikaci se žáky různých ročníků.
Kompetence sociální a personální:
Vyžaduje od žáků rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel práce v týmu a převzetí zodpovědnosti za 
splnění úkolů.
Klademe důraz na dovednost poskytnout pomoc nebo ji přijmout.
Požadujeme od žáků zhodnocení role jednotlivce ve třídním kolektivu.
Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování a jednání při vyučování, na akcích pořádaných 
školou (kulturní představení, exkurze, výlety).
Vedeme žáky k poučení se z názorů druhých, prohlubování sebepoznání a posilování sebedůvěry.
Vedeme žáky k vyjadřování kladných i záporných postojů k životu ve škole a třídním kolektivu.
Zařazujeme projekty a projektové dny do výuky.
Orientujeme se na skupinovou práci a spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.
Kompetence občanské:
Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity.
Pořádáme školní akce připomínající lidové tradice.
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Název předmětu Vlastivěda
Požadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování ostatních při skupinových aktivitách.
Objasňujeme žákům principy  solidarity mezi lidmi (účast na dobrovolných sbírkách, pomoc potřebným).
Demonstrujeme situace, při kterých si žáci uvědomí sounáležitost člověka a přírody (ohrožené druhy zvířat, 
rostlin, ochrana přírody, živelné katastrofy).
Poznáváme se žáky národní tradice a významná místa v ČR (školní výlety, návštěvy divadel, muzeí a 
kulturních památek).
Rozvíjíme představy žáků o zvycích v jiných zemích a respektování jejich národních tradic.
Kompetence pracovní:
Požadujeme dodržování stanovených pracovních postupů.
Vytváříme příležitosti k využívání získaných poznatků a zkušeností.
Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastí práce i práce spolužáků.
Umožňujeme žákům spolupodílet se na přípravě akcí pro mladší spolužáky.
Nabízíme žákům různé mimoškolní aktivity zaměřené na pobyt v přírodě.
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k dodržování pravidel chování při interakci v digitálním prostředí, k ochraně osobních údajů a 
k uvědomění si, které údaje je vhodné, a naopak nevhodné o sobě zveřejňovat a proč.
Vedeme žáky ke zdravému používání online technologií, k uvědomění si zdravotních rizik, která mohou 
nastat při jejich dlouhodobém používání, a k jejich předcházení, např. zařazováním relaxačních chvilek.
Motivujeme žáky k vyhledávání informací z minulosti, přítomnosti a informací o naší vlasti s využitím online 
aplikací a digitálních technologií.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkami. S kritérii hodnocení jsou předem seznámeni.
   

Vlastivěda 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke 
krajině a státu

domov

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

určí světové strany v přírodě a podle mapy, řídí se podle 
zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

orientace v krajině

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

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, 
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky

mapy

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

vyhledá regionální zvláštnosti přírody kraje a regiony ČR

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

ČR - moje vlast

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy 
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

společnost

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k 
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

orientace v čase

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

využívá archivů, knihoven, sbírek, muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti

kořeny civilizace

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik

časová osa

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Studium a učení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Pravidla, školní řád a jejich význam, stát - dopravní předpisy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Orgány správy a samosprávy a jejich význam
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Práva a povinnosti občana, Listina základních práv a svobod
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Autority a jejich kompetence, svobodné volby
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Průmyslová výroba a životní prostředí, aktuální environmentální problémy v okolí

   

Vlastivěda 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
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k 
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

časová osa

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti

kořeny civilizace

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

srovnává a hodnotí způsob života a práce předků na 
našem území v minulosti a současnosti s využitím 
regionálních specifik

časová osa
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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

orientuje se na mapě Evropy, popíše polohu ČR, 
sousedních států, vyhledá na mapách významné 
evropské státy, významná evropská města

Evropa a svět

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích
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)

porovná způsob života lidí a ráz přírody v naší vlasti a v 
jiných zemích

Evropa a svět

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská 
práva nebo demokratické principy

společnost

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

orientuje se v základních formách vlastnictví, používá 
peníze v běžných situacích, vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy

finanční gramotnost

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě životní prostředí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Kontinenty, moře, oceány
Evropa, povrch, vodstvo, státy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ČR jako součást evropských institucí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Referáty, různé zdroje, vlastní zkušenosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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Evropa, kulturní rozmanitost
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Evropské a světové instituce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zhodnocení vlastní práce i práce spolužáka

    

5.9 Dějepis 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Dějepis patří do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Svým pojetím navazuje na žákovské výstupy 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na prvním stupni ZŠ. Využívá vazeb na další vzdělávací obory a oblasti 
na druhém stupni - Výchova k občanství, Zeměpis, Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova. Vzdělávací 
obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Důležité je zejména poznávání dějů, 
skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší 
současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Důraz je kladen na 
české národní dějiny. Historické jevy a děje jsou vnímány komplexně. Zvláštní význam má zařazování 
regionální historie. 

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

Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje na druhém stupni ZŠ v 6. až 8. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny 
týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně. Žák je veden k samostatné práci i k práci ve skupině. Učí se samostatně 
vyhledávat, interpretovat, srovnávat, analyzovat, kriticky hodnotit a zpracovávat informace z různých 
zdrojů, zároveň se učí utvářet si vlastní názor. Výuka probíhá v kmenových třídách. Zohledňujeme žáky se 
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Název předmětu Dějepis
speciálními vzdělávacími potřebami, nadaní žáci se zájmem o předmět se zúčastňují Dějepisné olympiády. 
Součástí výuky jsou také příležitostné akce (exkurze, vzdělávací programy aj.).

Integrace předmětů • Dějepis
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací z historie, propojování získaných poznatků do širších celků a 
nalézání vzájemných souvislostí. 
Umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a prezentovat je.
Vedeme žáky k propojování poznatků z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho k vytváření 
komplexnějšího pohledu na společenské a kulturní jevy v dějinách.
Uplatňujeme individuální přístup k žákovi a podporujeme jeho pokroky. 
Využíváme pozitivní motivaci k posilování vztahu žáka k učení.
Vedeme žáky k sebehodnocení a sebekontrole.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problému.
Předkládáme žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů souvisejících s historií.
Respektujeme žákovu volbu postupu při řešení problému.
Kompetence komunikativní:
Umožňujeme žákům vyjádřit vlastní myšlenky a názory.
Vedeme žáky k schopnosti naslouchat názorům jiných lidí.
Podporujeme schopnost spisovně a výstižně formulovat vlastní názor.
Nabízíme žákům možnost porozumět různým typům textů, záznamů a obrazových materiálů s historickou 
tematikou.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k schopnosti pracovat v týmu, vzájemně si naslouchat a pomáhat si.
Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování a jednání.
Vedeme žáky k sebehodnocení a respektování názorů jiných lidí.

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

Kompetence občanské:
Vedeme žáky k respektování kulturního dědictví a pozitivnímu postoji k uměleckým dílům.
Nabízíme žákům kulturní a vzdělávací akce.
Na historických příkladech vysvětlujeme žákům důležitost solidarity mezi lidmi.
Pořádáme školní akce, kterými si připomínáme historická výročí.
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Název předmětu Dějepis
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce.
Vyžadujeme dodržování dohodnuté kvality, termínů a postupů. 
Dbáme na čistotu pracovního prostředí.
Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků.
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k volbě a účelnému využívání vhodných digitálních technologií při práci s digitálními 
historickými zdroji, prameny a programy.
Klademe důraz na efektivní a bezpečnou komunikaci žáků, učíme je zodpovědnému chování a jednání v 
digitálním prostředí.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou vždy předem seznámeni. 
   

Dějepis 6. 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-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

vysvětlí pojmy: minulost, dějiny, dějepis, historie, 
archeologie; používá časovou přímku, správně zařazuje 
letopočty do staletí; vyjmenuje úseky lidských dějin; 
vyjmenuje druhy historických pramenů a uvede příklady 
institucí, které je uchovávají

úvod do dějepisu

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické vyjmenuje pravěká období a řadí je v chronologickém pravěk, vznik a vývoj lidského rodu, doba kamenná, 
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mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

sledu; vyjmenuje a porovná předchůdce současného 
člověka; charakterizuje dobu kamennou, popíše způsob 
života a umění v tomto období; charakterizuje dobu 
bronzovou; charakterizuje dobu železnou

doba bronzová, doba železná

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

vysvětlí význam vzniku písma a existence velkých řek 
pro vznik staroorientálních států; popíše vývoj v oblasti 
Mezopotámie, starověkého Egypta, Indie a Číny

starověk, staroorientální státy

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací
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
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

popíše přírodní podmínky a počátek řeckého osídlení; 
porovná způsob života starověkých Řeků s naším 
způsobem života; charakterizuje způsob vlády v 
Athénách a ve Spartě; popíše průběh řecko-perských 
válek; popíše peloponéskou válku; zhodnotí vládu 
Alexandra Makedonského; objasní, čím Řekové 
obohatili světovou vědu a kulturu

starověk, starověké Řecko

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací
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
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 

popíše přírodní podmínky a osídlení na Apeninském 
poloostrově; vysvětlí proces založení Říma a způsob 
života v něm, popíše sociální a politické soupeření v 
Římě; porovná demokracii a samovládu; posoudí činy 
římských císařů; popíše vznik a rozvoj křesťanské víry; 
vysvětlí rozpad římské říše; vyjmenuje znaky římské 
kultury

starověk, starověký Řím
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Dějepis 6. ročník

společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
starověk, starověké Řecko
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
starověk, staroorientální státy
starověk, starověké Řecko
starověk, starověký Řím
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
starověk, staroorientální státy
starověk, starověké Řecko
starověk, starověký Řím

   

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-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

popíše změny v Evropě v důsledku příchodu nových 
etnik, christianizace a vzniku středověkých států; 
posoudí postavení panovníka, úlohu církve a víry v 
životě středověkého člověka v českém státě i v Evropě; 
dokáže jmenovat významné románské památky

raný středověk



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

160

Dějepis 7. ročník

středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek

chápe význam kolonizace a vzniku měst pro 
středověkou společnost; rozpozná základní znaky 
gotické kultury a jmenuje významné památky gotiky; 
objasní úlohu českého státu jako důležitého činitele ve 
střední Evropě; vymezí příčiny, průběh a důsledky 
husitství; vnímá vývoj v českém státě i v Evropě ve 14. a 
15. století

vrcholný a pozdní středověk

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek

objasní význam a důsledky objevných plaveb; rozpozná 
základní prvky renesenční kultury, jmenuje významné 
památky a představitele; jmenuje významné 
představitele evropské reformace; vysvětlí podstatu 
absolutistické vlády; chápe postavení českých zemí v 
habsburské monarchii; objasní rozdělení Evropy na blok 
katolický a protestanský; rozpozná základní prvky 
barokní kultury, jmenuje významné památky a 
představitele

raný novověk

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v dokáže uvést příklady osvícenských panovníků; popíše osvícenský absolutismus
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Dějepis 7. ročník

podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

vnitřní vývoj a zahraniční politiku habsburské monarchie 
v 18. století; popíše politické a ekonomické změny ve 
vybraných evropských zemích; objasní příčiny, průběh a 
výsledek boje severoamerických osad za nezávislost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
vrcholný a pozdní středověk
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
raný středověk
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
vrcholný a pozdní středověk
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
raný středověk
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
raný středověk
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
raný novověk
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
raný novověk
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
raný novověk
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
raný novověk

   

Dějepis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Dějepis 8. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě

popíše příčiny vzniku, průběh a důsledky Velké 
francouzské revoluce a vzestup a pád Napoleona 
Bonaparta

Velká francouzská revoluce a napoleonské války

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů

posoudí vývoj v ponapoleonské Evropě; vysvětlí význam 
průmyslové revoluce; charakterizuje romantismus; 
vysvětlí význam národního obrození; popíše průběh a 
význam revoluce 1848 ve vybraných evropských zemích

od vídeňského kongresu k revoluci 1848

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

určí koloniální velmoci 19. století; popíše občanskou 
válku v USA

imperialismus a kolonialismus

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

určí příčinu, stručně popíše průběh a výsledek první 
světové války

první světová válka

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

popíše vznik Československé republiky a stručně 
charakterizuje Československou republiku

Československá republika

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 

stručně vyjmenuje změny v poválečném uspořádání 
světa; zhodnotí dopad světové hospodářské krize; 
porovná komunismus, fašismus a nacismus; popíše 
důsledky Mnichovské dohody

svět mezi světovými válkami
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Dějepis 8. ročník

a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
imperialismus a kolonialismus
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
od vídeňského kongresu k revoluci 1848
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Československá republika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
imperialismus a kolonialismus
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
svět mezi světovými válkami
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
svět mezi světovými válkami
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
svět mezi světovými válkami
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
imperialismus a kolonialismus
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
první světová válka

   

Dějepis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Dějepis 9. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

vyjmenuje důležité bitvy druhé světové války; zhodnotí 
morální právo pro použití atomové bomby; odsoudí 
zvěrstva druhé světové války

druhá světová válka

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

charakterizuje Protektorát Čechy a Morava; posoudí 
činnost československého odboje; popíše události 
Pražského povstání

Československo za druhé světové války

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 

charakterizuje studenou válku, bipolární svět, 
osamostatňování kolonií; vyjmenuje konflikty po druhé 
světové válce; na příkladech doloží vědecký, technický a 
kulturní vývoj po druhé světové válce

svět po roce 1945
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Dějepis 9. ročník

politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

popíše komunistický převrat 1948 a následnou 
komunistickou diktaturu; zhodnotí události roku 1968 v 
Československu; charakterizuje sametovou revoluci

Československo po roce 1945

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
svět po roce 1945
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Československo po roce 1945
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Československo po roce 1945
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Československo po roce 1945
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
druhá světová válka
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Československo po roce 1945
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
druhá světová válka
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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Dějepis 9. ročník

svět po roce 1945
    

5.10 Výchova k občanství 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Výchova k občanství
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Předmět "Výchova k občanství" spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na vytváření 

hodnot, které souvisejí se zapojením žáků do života společnosti v oblasti sociální, občanské a ekonomické. 
Vede je k tomu, aby si vážili našich kulturních tradic a uvědomovali si význam svátků našeho státu. 
Seznamuje je se vztahy v rodině a jejími funkcemi při výchově dětí. Nedílnou součástí je pochopení činnosti 
důležitých státních orgánů a souvisejících možností zapojení občanů do života společnosti. Vede je k 
uvědomění si významu lidských práv a dokumentů souvisejících s touto problematikou. Vzdělává žáky v 
oblasti prevence xenofobních, rasistických a extrémistických názorů a postojů. Seznamuje žáky s oblastí 
finanční gramotnosti. 

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

Předmět "Výchova k občanství" je povinným vyučovacím předmětem v 6. - 9. ročníku základní školy v 
celkové dotaci 1 hodina týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách a v počítačových učebnách. 

Integrace předmětů • Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání a třídění důležitých informací.
Vedeme žáky k vyvozování závěrů. 
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Název předmětu Výchova k občanství
Zadáváme projekty a učíme žáky je obhajovat.
Kompetence k řešení problémů:
Podporujeme u žáků kritické myšlení a vedeme je k obhajobě vlastního názoru. 
Klademe důraz na řešení modelových situacích. 
Vedeme žáky k využívání souvislostí z jiných předmětů. 
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky správně komunikovat a zapojovat se do diskuse. 
Vedeme žáky k odolávání vůči manipulaci. 
Umožňujeme žákům prezentovat vlastní názor.
Kompetence sociální a personální:
Učíme žáky pracovat ve skupinách a později v týmech.
Klademe důraz na zodpovědnost při plnění úkolů. 
Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel. 
Vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci druhým. 
Kompetence občanské:
Motivujeme žáky k vhodnému uplatňování svých práv.
Vedeme žáky k dodržování morálních norem.
Vedeme žáky ke znalosti zákonů a informujeme je o významu opatření.
Rozvíjíme respektování kulturního dědictví a úctu k národu vlastnímu i jiným. 
Vedeme žáky k orientaci v aktuálnímu dění doma i ve světě a kritickému přístupu k mediálním sdělením. 
Kompetence pracovní:
Podporujeme u žáků propojování informací z různých informačních zdrojů. 
Požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce, obsahu a termínu.
Podporujeme kreativitu žáků při zpracování projektu. 

kompetence žáků 

Kompetence digitální:
Umožňujeme žákům využívat k vyhledávání informací počítačové učebny.
Zařazujeme do hodin práci s moderními technologiemi a vedeme žáky k využívání digitálních zdrojů.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou vždy předem seznámeni. Součástí hodnocení žáků 
jsou i známky z projektů a aktualit. 

   



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

168

Výchova k občanství 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rok plný tradic a svátkůVO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu
seznámí se s tradicemi a svátky českého národa

plynutí času
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

shrne význam státních svátků státní svátky, významné dny

pověsti o počátcích českého národaVO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

seznámí s pověstmi českého národa a regionu
pověsti regionu
vlastVO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu
uvede příklady vlastenectví

národní zvyklosti
významná místa, objevy a rodáci
významná místa naší země

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

vyhledá významná místa

významná místa regionu
hlavní město PrahaVO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu
uvede informace u minulosti a současnosti hlavního 
města a města, kde žije město Ústí nad Labem

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

pracuje s informačními zdroji aktuální dění doma a ve světě

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

dodržuje základní pravidla základy společenského chování

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

zná práva a povinnosti žáků ve škole naše škola, třída a pravidla soužití

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

popíše obřad uzavření manželství a vysvětlí význam jeho 
právní úpravy

manželství
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Výchova k občanství 6. ročník

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

popíše úlohu rodičů při výchově dětí rodičovství

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

diskutuje o problematice náhradní rodinné péče náhradní rodinná péče

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Naše škola, třída a pravidla soužití
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ústecký region
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Aktuality

   

Výchova k občanství 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

uvede nejdůležitější instituce regionu obec, kraj

správní orgányVO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

vysvětlí význam voleb a demokratického řízení státu
volby

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

chová úctu ke stáním symbolům, objasní jejich účel a 
způsoby používání

státní symboly



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

170

Výchova k občanství 7. ročník

kulturní bohatstvíVO-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

vyjádří vlastními slovy význam kulturního a přírodního 
bohatství přírodní bohatství

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

zhodnotí nabídku kulturních institucích v regionu kulturní instituce

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

uvědomuje si význam vzdělání pro svou budoucnost význam vzdělání

majetek a vlastnictvíVO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

seznámí se s pojmem a druhy vlastnictví
duševní 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

sestaví rozpočet domácnosti hospodaření s penězi

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

stát, vznik

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

státní moc

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

porovná úkoly jednotlivých druhů státní moci

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

vysvětlí pojmy norma, právo, povinnost práva a povinnosti

člověk jako osobnostVO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 

jak mohou vlastnosti vést člověka k dosažení cíle
sebevýchova a sebeovládání
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Výchova k občanství 7. ročník

význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek

lidská vůle

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

chápe význam dodržování norem důsledky nedodržování norem

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

respektuje práva a zájmy druhých lidí důsledky nedodržování norem

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

uvědomuje si rizika porušování norem sankce

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

charakterizuje různé osobnosti člověk mezi lidmi

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání

vhodně se chová a jedná ve společnosti osobní kázeň

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

pracuje s informačními zdroji aktuální dění doma a ve světě

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

zaujímá postoj k reklamě aktuální dění doma a ve světě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Osobní kázeň
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Státní symboly
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Vznik státu
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Výchova k občanství 7. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Volby
Státní moc
Dělení státní moci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Aktuality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přírodní bohatství

   

Výchova k občanství 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

vysvětlí pojem komunikace a její druhy mezilidská komunikace

konfliktVO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

seznámí se s možnostmi, jak konflikty řešit nenásilným 
způsobem lidská nesnášenlivost a snášenlivost

člověk a svět
problémy lidstva

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky

uvede na příkladech klady a zápory globalizace

smysl života a náhražky
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

respektuje názory druhých lidí člověk a předpoklady soužití
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Výchova k občanství 8. ročník

lidská právaVO-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

vysvětlí pojem lidská práva
práva dítěte

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

na příkladech doloží porušování lidských práv práva člověka v dějinách

člověk a víra
světová náboženství

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

na příkladech doloží vliv vlastního rozhodování na vztah 
s druhými lidmi

nová náboženská hnutí

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

na základě dění doma i ve světě rozpozná netolerantní 
projevy v chování lidí

vztahy mezi lidmi na úrovni státu a světa

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

vyhledá příklady mezinárodního terorismu a zaujme 
postoj ke způsobům jeho potírání

terorismus, xenofobie

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

rozpozná protiprávní jednání a uvede příklady protispolečenské jevy, prevence

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

Popíše, jak lze rozvíjet osobní přednosti osobnost člověka, paměť a učení

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na popíše, jak lze překonávat nedostatky schopnosti, vědomosti, talent
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Výchova k občanství 8. ročník

dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek

vzdělání a budoucnost

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

pracuje se zdroji informací aktuální dění doma a ve světě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Osobnost člověka
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Konflikt
Lidská nesnášenlivost
Práva člověka
Protispolečenské jevy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Aktuality

   

Výchova k občanství 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

sleduje aktuální dění aktuální dění doma a ve světě

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, objasní možnosti investic, spotřeby a úspor úspory a investice
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Výchova k občanství 9. ročník

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
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

vysvětlí hotovostní a bezhotovostní platbu hotovostní a bezhotovostní platba

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

vysvětlí použití debetní a kreditní karty hotovostní a bezhotovostní platba

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

popíše, jak se zachází s penězi peníze, jejich hodnota, funkce a podoby

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

vysvětlí funkce bank a jejich služeb peněžní ústavy

úrokVO-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

popíše význam úroků a pojištění
pojištění

nakládání s volnými prostředkyVO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

uvede příklady produktů finančního trhu
krytí deficitu

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

vysvětlí pojem trh a jeho fungování ekonomika tržní a direktivní

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a popíše vliv inflace na hodnotu peněz cena, zisk, DPH, inflace
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Výchova k občanství 9. ročník

prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu

objasní, jak se sestavuje státní rozpočet státní rozpočet a daně

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

uvede příklady státní a sociální podpory životní úroveň

státVO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

rozlišuje typy a formy státu
formy státu, lidské společenství

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

porovnává úkoly složek státní moci Ústava ČR

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

diskutuje o významu občanství občanství, azyl

politické strany
pluralitní systém, veřejné mínění

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

vysvětlí pluralitní systém

formy sdružování občanů, lidská spolupráce
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

popíše, jak se bránit jako spotřebitel reklamace

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

orientuje se v Zákoníku práce pracovní smlouva

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

objasní občanskoprávní vztahy koupě, oprava, pronájem, osobní přeprava
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Výchova k občanství 9. ročník

právo, vznik a druhyVO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

seznámí se s pojmy souvisejícími s právem
tvorba zákona
Armáda ČRVO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 

vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
uvede povinnosti občana při obraně státu

zahraniční mise
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání

uvede příklady korupčního jednání korupce

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

uvede význam Evropské unie Evropská unie

globální problémyVO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky

popíše globální problémy
globalizace

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů

vysvětlí lokální problémy lokální a globální problémy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Lidské společenství
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Lidská spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Formy sdružování občanů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Aktuality
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
EU - význam
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Aktuality
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Pluralitní systém
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5.11 Fyzika 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým činnostním a badatelským 

charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět přírodním faktům a zákonitostem přírodních 
procesů, a tím si uvědomovat užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v běžném životě. 
Specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují dovednosti objektivně pozorovat, experimentovat a 
měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a 
vyvozovat závěry. Žáci se tímto způsobem učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi 
nimi, klást si otázky, hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo 
praktické problémy a využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí jsou využívány různé výchovné a vzdělávací strategie.

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

Fyzika je vyučována jako samostatný předmět od 6. do 9. ročníku v týdenní dotaci 2 hodin v každém 
ročníku. Výuka probíhá v rámci celé třídy v odborné učebně, praktická cvičení z fyziky probíhají v laboratoři, 
ve vhodných případech může probíhat i v jiných prostorách školy a školního areálu. Nad rámec běžné výuky 
jsou součástí i exkurze s přímým vztahem k aktuálně probíranému učivu.
Vzdělávací obsah učiva předmětu Fyzika zahrnuje 7 základních tematických okruhů:
1. látky a tělesa;
2. pohyb těles, síly;
3. mechanické vlastnosti tekutin;
4. energie;
5. zvukové děje;
6. elektromagnetické a světelné děje;
7. vesmír.
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Název předmětu Fyzika
Integrace předmětů • Fyzika

Kompetence k učení:
Seznamujeme žáky s metodami měření některých fyzikálních veličin a s prováděním jednoduchých 
experimentů, zaznamenáváním jejich průběhu, vyhodnocením a vyjadřováním výsledků ve srozumitelné 
formě (sdělením, tabulkou, graficky).
Vyžadujeme u žáků analýzu a následné řešení fyzikální kvantitativní úlohy.
Vedeme žáky při práci s odborným textem, při vyhledávání klíčových pojmů a při reprodukci jeho obsahu.
Učíme žáky vyhledávat, porovnávat, třídit, propojovat a ověřovat informace z odborné literatury a z 
internetu.
Demonstrujeme žákům propojení poznatků z fyziky s ději v běžném životě a zdůrazňujeme vazby na ostatní 
přírodovědné obory.
Kompetence k řešení problémů:
Klademe u žáků důraz na porozumění zadanému problému a jasnou formulaci cíle, k němuž problém 
směřuje.
Učíme žáky formulovat otázky vedoucí k usnadnění řešení problému.
Vytváříme žákům prostor pro samostatné určení kroků k vyřešení problémů a respektujeme jejich volbu 
postupu při plnění úkolu.
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky operovat s pojmy, symboly a vztahy, které jsou učivem fyziky zaváděny.
Rozvíjíme u žáků stručné, věcné a přesné vyjadřování prostřednictvím odborného jazyka.
Dáváme žákům prostor k vytváření vlastních myšlenek, k vysvětlení různých fyzikálních jevů a k věcné, 
logické diskuzi o fyzikálním problému.
Učíme žáky toleranci k jinému názoru a v rámci pravidel komunikace k prosazení vlastního názoru či řešení.
Poskytujeme žákům příležitost k prezentaci vlastních projektů a výrobků.
Kompetence sociální a personální:
Vytváříme žákům prostor pro samostatné vedení činnosti ve skupině, pro možnost samostatného rozdělení 
práce v ní a koordinaci práce členů skupiny.
Podporujeme žáky při vytváření zpětné vazby a sebehodnocení v porovnání s dosahováním stanovených 
cílů i v porovnání s ostatními spolužáky.
Vedeme žáky k přiměřenému kritickému posouzení své práce i práce ostatních spolužáků.

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

Kompetence občanské:
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Název předmětu Fyzika
Představujeme žákům poznatky fyziky jako výsledky práce předcházejících generací a učíme je si vážit práce 
jiných lidí.
Seznamujeme žáky se závislostí člověka na zdrojích energie a s tím spojenými ekologickými souvislostmi.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k vytváření dovedností zacházet s fyzikálními měřidly, přístroji a pomůckami.
Učíme žáky trpělivosti, pečlivosti a přesnosti při práci ve fyzikální laboratoři.
V případě neúspěšné či nesprávné práce ukazujeme žákům cestu ke zdárnému dokončení úkolu, čímž ho 
vedeme k poučení se z vlastních chyb a k sebezdokonalování v manuálních činnostech.
Kompetence digitální:
Nabízíme žákům používání digitálních zařízení a aplikací při pochopení a upevňování učiva.
Učíme žáky využívat dostupné digitální technologie pro prezentaci vlastních pracovních výsledků.
Doplňujeme demonstraci fyzikálních jevů dostupnými programy a animacemi a učíme žáky je správně 
používat.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou vždy seznámeni.
   

Fyzika 6. 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
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

objasňuje hlavní pracovní metody fyziky fyzika a její hlavní pracovní metody

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

charakterizuje tělesa a látky z pohledu fyzikálních 
vlastností

vlastnosti těles a látek

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 

definuje skupenské stavy látek a popisuje jejich základní 
vlastnosti

vlastnosti těles a látek
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Fyzika 6. ročník

působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

popisuje částicové složení látek vlastnosti těles a látek

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

definuje pojem fyzikální veličina a jednotka, 
vyjmenovává SI jednotky

měření fyzikálních veličin (délka, obsah, objem, 
hmotnost, hustota, teplota, čas)

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

vyjmenovává a převádí jednotky dané fyzikální veličiny měření fyzikálních veličin (délka, obsah, objem, 
hmotnost, hustota, teplota, čas)

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

změří vhodně zvolenými měřidly danou fyzikální veličinu měření fyzikálních veličin (délka, obsah, objem, 
hmotnost, hustota, teplota, čas)

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

seznámí se s postupy statistického zpracování 
naměřených hodnot

měření fyzikálních veličin (délka, obsah, objem, 
hmotnost, hustota, teplota, čas)

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností 
a objemem při řešení praktických problémů

měření fyzikálních veličin (délka, obsah, objem, 
hmotnost, hustota, teplota, čas)

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty

měření fyzikálních veličin (délka, obsah, objem, 
hmotnost, hustota, teplota, čas)

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

definuje sílu a uvádí její velikost ve správných 
jednotkách

síla a její účinky

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

znázorňuje sílu a charakterizuje výslednici sil působících 
na těleso

síla a její účinky

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

definuje třecí sílu a popisuje její důsledky síla a její účinky

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

definuje gravitační sílu, tíhovou sílu a tíhu tělesa síla a její účinky

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

řeší přímou úměrnost mezi gravitační silou a hmotností 
tělesa

síla a její účinky

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil určuje těžiště tělesa a rozeznává různé rovnovážné síla a její účinky
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Fyzika 6. ročník

působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

polohy tělesa

   

Fyzika 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
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

charakterizuje pohyb tělesa vzhledem k jinému tělesu pohyb těles

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

definuje rychlost a vyjadřuje její velikost ve vhodných 
jednotkách

pohyb těles

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

řeší úlohy o pohybu s využitím vztahu mezi rychlostí, 
dráhou a časem

pohyb těles

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

graficky zpracovává pohyb těles pohyb těles

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

uvádí různé zdroje světla a popisuje šíření světla 
optickým prostředím

světelné jevy

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

popisuje možné situace při dopadu světelného paprsku 
na těleso

světelné jevy

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve objasní vznik obrazu na rovinném a sférickém zrcadle světelné jevy
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Fyzika 7. ročník

stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

znázorňuje průchod světelných paprsků čočkami světelné jevy

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

popisuje průchod světelných paprsků vybranými 
optickými přístrojemi

světelné jevy

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

popisuje vybrané vlastnosti pevných, kapalných a 
plynných látek

vlastnosti látek

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

vyjadřuje vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem 
plochy, na niž síla působí

tlaková síla a tlak

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

kvalitativně i kvantitativně popisuje tlak v klidných 
kapalinách

tlaková síla a tlak

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

vysvětluje souvislosti atmosférického tlaku s některými 
procesy v atmosféře

tlaková síla a tlak

   

Fyzika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Fyzika 8. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

využitím znalostí základních meteorologických prvků 
popisuje vybrané meteorologické jevy

meteorologické jevy

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

definuje mechanickou práci a výkon a určuje jejich 
velikost ve správných jednotkách

mechanická práce a energie

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

charakterizuje vybrané formy energie mechanická práce a energie

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

mechanická práce a energie

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

vysvětluje vznik a účinky elektrického náboje elektromagnetické děje

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

definuje elektrické napětí a uvádí jeho zdroje elektromagnetické děje

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

definuje elektrický proud a jeho účinky na různé 
elektrospotřebiče

elektromagnetické děje

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

zakresluje a sestavuje jednoduché elektrické obvody elektromagnetické děje

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí a kvalitativně vyjádří elektromagnetické děje



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

185

Fyzika 8. ročník

změří elektrický proud a napětí vztah mezi těmito veličinami
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

určuje, na čem závisí velikost spotřebované elektrické 
energie

elektromagnetické děje

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

kvalitativně popisuje vodivost kapalin a plynů elektromagnetické děje

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

rozliší vedení elektrického proudu v kovech a 
polovodičích

elektromagnetické děje

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

prakticky využívá poznatky o působení magnetického 
pole na trvalý magnet

elektromagnetické děje

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

objasní některé souvislosti elektřiny a magnetismu elektromagnetické děje

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

charakterizuje střídavý proud a vysvětluje, jak se vyrábí 
a přenáší elektrická energie

elektromagnetické děje

   

Fyzika 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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Fyzika 9. ročník

• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

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

popisuje vnitřní strukturu látek a definuje vnitřní energii tepelné jevy

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

rozlišuje teplotu a teplo a popisuje šíření tepla různými 
prostředími

tepelné jevy

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

popisuje činnost různých tepelných strojů a porovnává 
je s energeticky méně náročnými zařízeními

tepelné jevy

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

charakterizuje jednotlivé skupenské stavy a jejich 
vzájemné přeměny

tepelné jevy

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

popisuje vznik zvuku, jeho vlastnosti a šíření různými 
prostředími

zvukové děje

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku 
na životní prostředí

zvukové děje

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

popisuje strukturu atomu atomová a jaderná fyzika

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání charakterizuje radioaktivní látky a jejich využití při atomová a jaderná fyzika
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Fyzika 9. ročník

různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

výrobě energie

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

popisuje sluneční soustavu a pohyb vesmírných těles v 
ní

vesmír

    

5.12 Chemie 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Povinný Povinný

   

Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Předmět Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Obsahem předmětu Chemie je naplňování 

očekávaných výstupů a průřezových témat RVP ZV. Žákům předmět Chemie umožňuje poznávání přírody z 
pohledu jejího látkového složení. Předmět směřuje žáky k pochopení základních látkových zákonitostí a 
souvislostí a usiluje o rozvíjení jejich zájmu o tento obor lidské činnosti. Učí žáky interpretovat chemické 
jevy ve svém okolí a využívat je v jejich praktickém životě. Podněcuje v žácích zájem o věci, látky, procesy a 
výrobky, se kterými se ve svém životě potkávají, nebo mohou potkat. V neposlední řadě získají žáci soubor 
pravidel a návyků pro bezpečné zacházení s chemikáliemi. V předmětu jsou využívány různé výchovné a 
vzdělávací strategie pro utváření klíčových kompetencí.

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

Výuka Chemie je zařazena do 8. a 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Ve vyučovacích hodinách jsou 
využívány metody frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová práce, laboratorní práce - 
experiment, samostatná práce a další. Žáci se při výuce setkávají, nebo přímo pracují s běžnými 
chemikáliemi. Výuka probíhá v odborné učebně chemie, nebo v laboratoři. Odborná učebna chemie je 
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Název předmětu Chemie
vybavena počítačem připojeným k internetu s projektorem. Součástí výuky jsou i laboratorní práce a 
příležitostné exkurze do provozů spojených s oborem chemie.

Integrace předmětů • Chemie
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací z různých informačních zdrojů, vyučovacích 
předmětů a jejich využití v praktickém životě.
Umožňujeme žákům uplatnit vlastní nápady a tvořivost a jejich prezentaci.
Vedeme žáky k přijímání spoluzodpovědnosti za práci vlastní i týmovou.
Dáváme možnost prožít vlastní úspěch, radost z učení pomocí individuálního přístupu všech učitelů a 
uvědomění si vlastního posunu.
Využíváme pozitivní motivaci k posilování pozitivního vztahu k učení.
Klademe důraz na vhodné rozvržení vlastní práce žáka.
Na začátku každé hodiny stanovíme cíl a na konci zhodnotíme jeho dosažení.
Vedeme žáky k využívání sebekontroly a sebehodnocení.
Zadáváme samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků.
Kompetence k řešení problémů:
Pozorujeme se žáky různé jevy, provádíme pokusy, hledáme vysvětlení.
Vytváříme praktické problémové úlohy.
Klademe důraz na řešení modelových situací a úkolů pomocí algoritmu, důraz na práci s chybou a 
vyhledávání informací potřebných k řešení problému.
Dáváme žákům prostor k „objevování“ nových poznatků.
Vedeme žáky ke kritickému hodnocení činů a jejich důsledků, navrhování různých řešení, vyjadřování se k 
problémům, dáváme prostor k vyjádření vlastních názorů ve vyučovacích hodinách.
Zadáváme řešení úkolů, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů.
Respektujeme žákovu volbu postupu při plnění zadaných úkolů.

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

Kompetence komunikativní:
Dáváme žákům prostor k vyjadřování vlastních myšlenek a názorů.
Klademe důraz na formulování souvislých, spisovných a logicky správných projevů.
Vyžadujeme od žáků dodržování pravidel komunikace při skupinové práci a při komunikaci v kruhu během 
vyučování (vyslechnout názor druhého, neskákat si do řeči).
Dáváme příležitost k prezentaci vlastní práce v projektech a soutěžích vyhlašovaných školou.
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Název předmětu Chemie
Požadujeme od žáků využívání informačních a komunikačních technologií při přípravě na vlastní vstup do 
vyučování.
Umožňujeme rozvoj komunikace v cizím jazyce.
Vytváříme příležitosti k prezentaci vlastních názorů a rozvíjíme schopnost je obhájit (samostatná práce, 
projekty, referáty, řízené diskuse).
Kompetence sociální a personální:
Vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel práce v týmu a převzetí zodpovědnosti za 
splnění úkolu.
Klademe důraz na dovednost poskytnout pomoc nebo ji přijmout.
Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování a jednání při vyučování.
Zařazujeme týmovou práci do výuky.
Zařazujeme projekty a projektové dny do výuky.
Orientujeme se na skupinovou práci a spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.
Kompetence občanské:
Demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování na konkrétních modelových příkladech.
Požadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování ostatních, hledání společného řešení.
Nabízíme příležitosti, při kterých si žáci uvědomí sounáležitost člověka a přírody.
Vyžadujeme od žáků osvojení si praktických dovedností první pomoci.
Kompetence pracovní:
Při praktických činnostech klademe důraz na bezpečné používání pracovních nástrojů a pomůcek, 
respektování daných pravidel.
Vyžadujeme, aby žáci chránili vlastní zdraví.
Požadujeme dodržování stanovených pracovních postupů.
Vytváříme příležitosti k využívání získaných poznatků a zkušeností z různých oborů lidské činnosti k 
vlastnímu profesnímu zaměření.
Seznamujeme žáky s různými profesemi a ujasňujeme představu o jejich budoucím povolání či volbě 
dalšího studia.
Nabízíme žákům různé zájmové útvary a volitelné předměty a podněcujeme je tak k smysluplnému využití 
volného času a rozvoji zájmu o některé obory.
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k používání digitálních zařízení, aplikací a služeb a jejích využívání při učení.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

190

Název předmětu Chemie
Učíme žáky vytvářet a upravovat digitální obsah, kombinovat různé formáty a vyjadřovat se pomocí 
digitálních prostředků.
Seznamujeme žáky se situacemi, které ohrožují bezpečnost zařízení i dat, mají negativní vliv na jejich zdraví 
a učíme je těmto situacím předcházet.
Vedeme žáky k etickému chování v digitálním prostředí.
Seznamujeme žáky s novými technologiemi, vedeme je ke kritickému hodnocení jejich přínosu a 
reflektování rizika jejich využívání.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou žáci vždy seznámeni.
   

Chemie 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

seznámí se zásadami bezpečné práce v chemii bezpečnost práce v chemii

pozná, co je chemický děj chemie jako věda

jmenuje některé obory chemie chemie jako věda

popisuje, jak se chemie vyvíjela do 19. století chemie jako věda

uvádí důležité objevy a významné vědce pro vývoj 
chemie v 19. a 20. století 

chemie jako věda

je schopen popsat důležité chemické podniky v ÚnL 
včetně jejich historie 

chemie jako věda

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek rozlišuje mezi tělesem a látkou chemická látka
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Chemie 8. ročník

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek dokáže slovně popsat chemickou látku chemická látka
chemická látkaCH-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

orientuje se v symbolech nebezpečnosti
bezpečnost práce v chemii

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

zná zásady bezpečného nakládání s chem. látkami bezpečnost práce v chemii

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

rozliší směs od čisté látky směsi látek

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky rozlišuje různorodé a stejnorodé směsi směsi látek
směsi látekCH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 

oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi

popíše princip a využití základních dělicích metod
laboratorní cvičení – příprava a dělení směsí

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení

vysvětlí pojem roztok a popíše jeho složení směsi látek

směsi látekCH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení

vyjádří a vypočítá složení jednoduchého roztoku
laboratorní cvičení – příprava a dělení směsí

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

popisuje fyzikální i chemické vlastnosti vody voda

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

popíše koloběh vody v přírodě voda

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

uvádí vlastnosti a využití jednotlivých skupenských stavů 
vody

voda

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

správně jmenuje vlastnosti a využití různých druhů vody voda

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

rozumí základnímu principu v určování tvrdosti vody a 
chápe význam tohoto parametru

voda

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

popíše, jak se upravuje pitná a jak se nakládá s odpadní 
vodou

voda
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jmenuje jednotlivé složky vzduchu a jejich zastoupení v 
atmosféře 

vzduch

jednoduše vysvětlí zkapalňování vzduchu a posoudí 
vzduch jako surovinu 

vzduch

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe

popisuje vlastnosti a využití kyslíku, dusíku, vodíku a 
oxidu uhličitého

vzduch

správně používá pojmy smog a skleníkový efekt vzduch

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech

uvědomí si, že hmota se skládá z částic hmota

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání

osvojí si princip Zákona o zachování hmoty (hmotnosti) hmota

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech

popisuje stavbu a složení atomu hmota

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech

na struktuře atomu vysvětlí vznik kationtu a aniontu hmota

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech

hmota

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

vyhledává protonové číslo v tabulce a rozumí jeho 
významu

periodická tabulka prvků

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

orientuje se v periodické tabulce a vyhledává v ní 
informace

periodická tabulka prvků

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

naučí se značky 30 vybraných chemických prvků periodická tabulka prvků

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

uvádí vlastnosti a využití uhlíku, síry a fosforu nekovy

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě uvádí vlastnosti a využití železa, hliníku a mědi kovy



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

193

Chemie 8. ročník

chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

uvádí vlastnosti a využití zinku, hořčíku a manganu kovy

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

uvádí vlastnosti a využití titanu, chromu a niklu kovy

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

uvádí vlastnosti a využití zlata, stříbra a platiny kovy

kovyCH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

uvádí vlastnosti sodíku, draslíku, vápníku a lithia a zná 
zásady bezpečného zacházení s nimi prvky jedovaté a nebezpečné

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

popíše nebezpečnost rtuti, kadmia a chlóru prvky jedovaté a nebezpečné

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

popíše využití jódu, olova a uranu a uvědomuje si 
případná rizika při jejich využívání

prvky jedovaté a nebezpečné

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

vysvětlí pojem polokov a jmenuje vlastnosti a využití 
křemíku, selenu a germania

polokovy

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání

uvádí, jak vzniká chemická vazba a jaké jsou její druhy chemická reakce

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání

správně pracuje s pojmem molekula a uvádí příklady 
chemických sloučenin

chemická reakce

chemická reakceCH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 

dodržuje zásady při vytváření chemického vzorce a 
rozumí jeho zápisu základy názvosloví
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důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání
CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání

přečte zapsanou chemickou reakci chemická reakce

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání

určuje výchozí látky a produkty chemická reakce

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

charakterizuje fyzikální veličinu látkové množství chemická reakce

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

dokáže pracovat s látkovým množstvím při zápisu 
chemické reakce

chemická reakce

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

vysvětlí obsah veličiny molární (popř. atomová relativní) 
hmotnost a vyhledává ji v periodické tabulce

chemická reakce

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

uvádí, jak lze ovlivňovat průběh chemické reakce a 
chápe význam katalyzátorů

chemická reakce

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

ví, co vyjadřuje oxidační číslo a od čeho je odvozeno základy názvosloví

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

zná základy českého chemického názvosloví základy názvosloví

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 

podle názvu zapíše vzorec dvouprvkové sloučeniny základy názvosloví
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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

podle vzorce určí název dvouprvkové sloučeniny základy názvosloví

základy názvosloví
halogenidy

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

používá názvosloví halogenidů a oxidů

oxidy

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

uvádí vzorec, vlastnosti a využití NaCl, KCl a KI halogenidy

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

uvádí vzorec, vlastnosti a využití CO a CO2, zhodnotí 
nebezpečnost CO

oxidy

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

uvádí vzorec, vlastnosti a nebezpečnost SO2, SO3 a NOx oxidy

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

uvádí vzorec, vlastnosti a využití CaO a oxidů železa oxidy

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

uvádí vzorec, vlastnosti a využití SiO2 a orientuje se ve 
výrobě skla

oxidy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
znečišťování ovzduší a vody
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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složení vzduchu
   

Chemie 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

popíše princip a význam kyselosti látek kyseliny a zásady

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

orientuje se na stupnici pH, uvádí příklady kyselých a 
zásaditých roztoků

kyseliny a zásady

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

uvádí příklady indikátorů kyseliny a zásady

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

změří pH roztoku pomocí UIP kyseliny a zásady

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

zná způsoby první pomoci při poleptání kyseliny a zásady

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

zapíše vzorec kyseliny podle jejího názvu a opačně kyseliny a zásady

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

zapíše vzorec hydroxidu podle jeho názvu a opačně kyseliny a zásady
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CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

popisuje vlastnosti a využití kyselin chlorovodíkové, 
sírové, dusičné a uhličité

kyseliny a zásady

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

popisuje vlastnosti a využití hydroxidů sodného, 
draselného, vápenatého a amonného

kyseliny a zásady

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

vysvětlí pojem neutralizace a uvádí příklady soli

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

dokončí rovnici neutralizace soli

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

správně používá názvosloví kyslíkatých i bezkyslíkatých 
solí vzniklých z probraných kyselin a hydroxidů

soli

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

vysvětlí pojem sraženina a uvádí příklady soli

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

uvádí vznik, vlastnosti a využití vybraných síranů, 
uhličitanů a křemičitanů

soli

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

uvádí vznik, vlastnosti a využití vybraných dusičnanů, 
fosforečnanů a chlorečnanů

soli

definuje, čím se zabývá organická chemie základy organické chemie

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 

jmenuje fosilní paliva a vysvětlí princip, jakým vznikají základy organické chemie
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produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

uvádí druhy, vlastnosti a využití uhlí základy organické chemie

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

popíše vznik a využití zemního plynu základy organické chemie

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

popisuje těžbu a dopravu ropy a její základní vlastnosti základy organické chemie

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

popíše zpracování ropy v rafinérii základy organické chemie

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

vysvětlí, co je to oktanové číslo základy organické chemie

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

uvádí moderní trendy v alternativních pohonech základy organické chemie

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

vysvětlí pojem uhlovodík, zná základní strukturní 
pravidla uhlovodíků

uhlovodíky

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

orientuje se v homologické řadě uhlovodíků a uvádí 
vlastnosti zástupců

uhlovodíky

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

správně používá pojmy dvojná a trojná vazba a 
identifikuje je ve vzorci

uhlovodíky

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

napíše správně vzorec ethenu a ethynu a uvádí jeho 
vlastnosti

uhlovodíky

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

uvádí zástupce aromatických uhlovodíků a posoudí 
jejich nebezpečnost

uhlovodíky

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

vysvětlí pojem derivát uhlovodíku a uvádí příklady deriváty uhlovodíků

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede orientuje se v názvosloví derivátů uhlovodíků deriváty uhlovodíků
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jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

uvádí zástupce halogenderivátů a jejich využití deriváty uhlovodíků

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

uvádí zástupce a využití dusíkatých derivátů deriváty uhlovodíků

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

uvádí zástupce a využití alkoholů deriváty uhlovodíků

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

popíše průmyslovou i domácí výrobu lihu deriváty uhlovodíků

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

zhodnotí rizika alkoholismu deriváty uhlovodíků

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

uvádí zástupce a využití aldehydů a ketonů deriváty uhlovodíků

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

jednoduše vysvětlí princip kyselosti karboxylových 
kyselin, uvádí zástupce a jejich využití

deriváty uhlovodíků

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

zná a používá běžné triviální názvy kyselin deriváty uhlovodíků

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

popíše vlastnosti a výrobu octa deriváty uhlovodíků

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

vysvětlí způsob vzniku esterů a uvádí zástupce a jejich 
význam

deriváty uhlovodíků

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

zhodnotí význam využívání plastů, uvádí jejich základní 
vlastnosti

plasty

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

popíše proces polymerace a zapíše ji jednoduchou 
reakcí

plasty

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

popíše vlastnosti a využití umělých hmot PE, PP, PVC, 
PET

plasty

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 

popíše vlastnosti a využití umělých hmot PS, PU, PES, 
PA, PMMA, epoxydů a polysiloxanů

plasty
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zdraví člověka
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

posoudí ekologické souvislosti s využíváním plastů lidmi plasty

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

uvádí vlastnosti a složení lipidů přírodní látky

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

zhodnotí význam lipidů pro život člověka, ví, jak lidské 
tělo využívá tuky

přírodní látky

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

uvádí vlastnosti, složení a význam vybraných 
monosacharidů

přírodní látky

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

uvádí vlastnosti, složení a význam polysacharidů kolem 
nás

přírodní látky

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

vysvětlí vznik a složení bílkovin přírodní látky

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

popíše strukturu a význam bílkovin přírodní látky

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

vysvětlí, co je to enzym a uvádí některé zástupce přírodní látky

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

orientuje se v systému vitamínů, uvádí jejich zástupce přírodní látky

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

uvědomuje si přínos i nebezpečnost alkaloidů a steroidů 
pro člověka

přírodní látky

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

orientuje se v základním přehledu návykových látek a 
zhodnotí nebezpečnost toxikománie

přírodní látky

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

získá základní přehled o energetice v ČR chemický průmysl

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

rozliší prvotní a druhotné suroviny a zhodnotí přínosy 
recyklace

chemický průmysl

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 

uvádí příklady chemických výrob napříč celou ČR chemický průmysl
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zdraví člověka
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

orientuje se v polymerním, gumárenském, 
farmaceutickém a kosmetickém průmyslu v ČR

chemický průmysl

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe

zná principy ochrany člověka za mimořádných situací v 
souvislosti s chemií a chemickými látkami

krizové situace a chemie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
energetika a současnost
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
chemická laboratoř a ochrana člověka za mimořádných situací
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proces fotosyntézy

    

5.13 Přírodopis 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodopis patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu 

Přírodopis se zaměřuje na podchycení a rozvíjení zájmu žáků o přírodu a přírodniny. Umožňuje hlubší 
porozumění zákonitostem přírodních procesů a podporuje kritické a logické myšlení. Rozvíjí pozorovací 
dovednosti potřebné ke zkoumání přírodních procesů, přírodnin a organismů. Seznamuje žáky se stavbou 
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těla živých organismů, vlivy dědičnosti a s adaptací na podmínky prostředí. Učí žáky hledat souvislosti, vede 
je k poznání přírody jako systému, jehož části na sebe působí a ovlivňují se. Vede k pochopení souvislostí 
mezi lidskou činností a stavem přírody, objasňuje závislost člověka na přírodních zdrojích a vliv životního 
prostředí na lidské zdraví. Vede k aktivním postojům při tvorbě a ochraně životního prostředí. Učí žáky 
aplikovat přírodovědné poznatky a odpovědně jednat v
praktickém životě. Nabádá k aktivnímu přístupu ke zdraví a k odpovědnosti za své zdraví. Kromě vlastního 
vzdělávacího obsahu se v přírodopise realizují některá témata průřezových témat Environmentální 
výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech a Osobnostní a sociální výchova.

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

Na druhém stupni je Přírodopis vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku v rozsahu 2 
hodiny týdně. Přírodopis se vyučuje v odborné učebně, třída se na výuku nedělí. Někdy bývá výuka 
realizována v přírodě v areálu školy nebo ve venkovní učebně. Při výuce využíváme interaktivní tabuli. 
Nejčastěji používanými metodami a formami výuky jsou pozorování, skupinové práce, práce s pracovními 
listy, práce s určovacími klíči, poznávání přírodnin a živých organismů, diskuze, laboratorní práce, výukové 
prezentace, prezentace žáků, myšlenkové mapy, výukové hry, čtení textu s porozuměním, pokusy aj.
Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis je rozdělen do 6 základních okruhů
Obecná biologie - žáci se seznamují se základními podmínkami pro existenci živých i neživých soustav
Biologie bezobratlých - učí žáky poznávat nejznámější zástupce kmenů bezobratlých živočichů a vede je k 
pochopení jejich významu v přírodě i pro člověka
Biologie rostlin - žáci si osvojují znalosti a vědomosti týkající se vývoje rostlin, stavby rostlinné buňky a 
rostlinného těla a porozumí základům systematického třídění rostlin
Biologie obratlovců - žáci poznávají hlavní třídy obratlovců a jejich nejznámější zástupce v interakci s 
životním prostředím i s ostatními živými organismy 
Základy geologie - umožňují žákům poznat zákonitosti vzniku a původu naší planety, procesy probíhající 
uvnitř zemského tělesa a činitele ovlivňující formování zemského povrchu
Praktická biologie - zahrnuje pokusy, pozorování a poznávání přírodnin a živých organismů

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

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací o přírodě z různých informačních zdrojů.
Vedeme žáky ke správnému používání odborné terminologie.
Vedeme žáky k nalézání souvislostí.
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Klademe důraz na vhodné rozvržení vlastní práce žáka.
Podněcujeme žáky  k tomu, aby výsledky svých pozorování zpracovávali, zaznamenávali a využívali pro své 
další učení.
Umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a prezentovat je.
Podněcujeme žáky k sebehodnocení.
Vedeme žáky k samostatnosti (žáci vyhledávají, shromažďují, zpracovávají, porovnávají a hodnotí 
přírodopisné informace z různých zdrojů).
Využíváme pozitivní motivaci k posilování vztahu k učení.
Uplatňujeme individuální přístup k žákovi a podporujeme jeho pokroky.
Kompetence k řešení problémů:
Zadáváme žákům úkoly způsobem, který umožňuje více postupů a jejichž řešení vyžaduje propojení znalostí 
z více předmětů.
Zařazujeme metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta.
Uznáváme práci s chybou, vedeme žáky k poučení se z chyb a k vymýšlení nových postupů.
Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a samostatnému řešení problémů.
Respektujeme žákovu volbu postupu při plnění zadaných úkolů.
Kompetence komunikativní:
Prohlubujeme komunikaci mezi žáky.
Učíme respektovat názory druhých.
Vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě.
Dáváme příležitost k prezentaci vlastní práce a rozvíjíme schopnost si ji obhájit.
Klademe důraz na formulování souvislých spisovných a logicky správných projevů.
Umožňujeme žákům, aby sami zhodnotili výsledky své práce, naučili se adekvátně reagovat na hodnocení 
ostatních, argumentovat, přijímat kritiku.
Kompetence sociální a personální:
Podněcujeme žáky k řešení problémů při vzájemné spolupráci ve skupině.
Vedeme žáky ke spoluvytváření, rozdělení rolí ve skupině, k respektování pravidel práce ve skupině a k 
zodpovědnosti za výsledek společné práce.
Vedeme žáky ke kooperaci, klademe důraz na dovednost poskytnout pomoc nebo ji přijmout.
Usilujeme o to, aby žáci byli schopni střídat role ve skupině.
Pozitivním hodnocením žáků podporujeme jejich sebedůvěru.
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Požadujeme po žácích odmítat vše, co narušuje přátelskou atmosféru ve třídě.
Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování a jednání ve škole a na akcích pořádaných školou.
Vedeme žáky k sebehodnocení a respektování názorů jiných.
Kompetence občanské:
Vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování.
Vedeme žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou 
vlastního zdraví i zdraví svých blízkých.
Vedeme žáky k poskytnutí základní předlékařské pomoci.
Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem.
Diskutujeme se žáky o nebezpečí plynoucích z užívání návykových látek..
Realizujeme přírodovědné soutěže.
Vysvětlujeme žákům důležitost solidarity mezi lidmi.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty, s 
přírodninami, laboratorními pomůckami aj.
Zadáváme úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh.
Vytváříme příležitosti k využívání získaných poznatků a zkušeností z různých oborů lidské činnosti k 
vlastnímu profesnímu zaměření.
Hodnotíme kladně svědomitou a systematickou práci žáků.
Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků.
Kompetence digitální:
Umožňujeme žákům používat digitální zařízení a aplikace, které umožňují pochopit a upevnit učivo.
Učíme žáky používat dostupné digitální technologie pro prezentaci vlastních pracovních výsledků.
Učíme žáky vyhledávat a kriticky posuzovat získané informace.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou vždy seznámeni.
   

Přírodopis 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

popíše vznik života, vysvětlí pojmy atmosféra a 
hydrosféra, uvede vztah mezi vznikem života a 
atmosférou a hydrosférou

vznik a vývoj života

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

objasní základní projevy života, uvede jejich význam, 
vysvětlí podstatu fotosyntézy

projevy života

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

definuje základní podmínky pro život, rozlišuje 
organické a anorganické látky

základní podmínky života na Zemi

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

uvědomuje si odlišnost organismů rozmanitost přírody

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

orientuje se ve vztazích mezi organismy, rozumí 
potravnímu řetězci, vysvětlí jejich podstatu v různých 
ekosystémech

vztahy mezi organismy

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody rozliší základní metody zkoumání přírody, pracuje s 
lupou, binokulární lupou a mikroskopem

zkoumání přírody

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

uvede výskyt a význam virů v přírodě a pro člověka viry

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

uvede výskyt, význam a praktické využití bakterií v 
přírodě a pro člověka

bakterie

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

definuje výskyt a význam sinic sinice
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P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

popíše jednotlivé části hub, rozliší podle stavby houby s 
plodnicí a bez plodnice, pozná nejznámější druhy hub, 
chápe nebezpečí plísní

houby

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

definuje výskyt a význam lišejníků lišejníky

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

objasní pojem stélka, uvede význam nižších rostlin řasy

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

popíše stavbu těla, pozná nejznámější druhy prvoci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

chápe funkci žahavých buněk, popíše stavbu, pozná 
nejznámější druhy

žahavci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

osvětlí původ názvu ploštěnci, popíše stavbu těla, pozná 
nejznámější druhy, objasní výskyt

ploštěnci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

popíše stavbu, pozná nejznámější druhy hlístů, chápe 
nebezpečnost některých druhů

hlísti
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P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

osvětlí původ názvu měkkýši, popíše stavbu těla, pozná 
nejznámější druhy, vysvětlí rozdíl mezi lasturou a ulitou

měkkýši

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

seznámí se se stavbou těla žížaly, objasní původ názvu 
kroužkovci, rozdělí kroužkovce podle společných znaků

kroužkovci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

orientuje se v členění těla členovců, popíše vnitřní a 
vnější stavbu těla, zařadí vybrané druhy podle 
společných znaků

členovci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

popíše stavbu těla ostnokožců, pozná vybrané druhy, 
chápe nebezpečí při poranění

ostnokožci

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému

vysvětlí rozdíl mezi pojmem populace a společenstvo populace a společenstva

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 

vysvětlí pojem ekosystém, objasní rozdíl mezi 
přirozeným a umělým ekosystémem

ekosystémy
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možné dopady i ochranu před nimi
P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí

popíše lidské zásahy do přírody, objasní pozitivní a 
negativní zásahy

vliv člověka na životní prostředí

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí

chápe závislost člověka na přírodě, uvede příklady 
kladných a záporných vlivů člověka na přírodu

ochrana přírody

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody poznávání přírody praktická cvičení - práce s lupou, binokulární lupou, 
mikroskopem (průběžně)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Práce ve skupinách, dvojicích (celoročně)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Práce ve skupinách, dvojicích (celoročně)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení problémů při vzájemné spolupráci ve skupině (celoročně)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystémy (celoročně dle probírané látky)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zásahy člověka do přírody
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana přírody, ochrana hmyzu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Kyslík, oxid uhličitý, vznik atmosféry, látky organické a anorganické
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba referátů a  prezentací (celoročně)

   

Přírodopis 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

vyjmenuje hlavní znaky strunatců, chápe, proč řadíme 
obratlovce mezi strunatce, rozdělí strunatce podle 
společných znaků

strunatci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

popíše základní stavbu těla kruhoústých živočichů, 
pozná a zařadí vybrané zástupce, popíše jejich způsob 
života

kruhoústí

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

popíše základní stavbu těla paryb, pozná a zařadí 
vybrané zástupce, popíše jejich způsob života a 
přizpůsobení se danému prostředí

paryby

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

popíše základní stavbu těla ryb, pozná a zařadí vybrané 
zástupce, popíše jejich způsob života a přizpůsobení se 
danému prostředí, umí popsat rozmnožování a význam 
ryb pro člověka

ryby

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

popíše základní stavbu těla obojživelníků, pozná a zařadí 
vybrané zástupce, popíše jejich způsob života a 
přizpůsobení se danému prostředí, orientuje se ve 
vývoji a vývinu, popíše rozdíly mezi ocasatými a 

obojživelníci
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živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

bezocasými obojživelníky

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

popíše základní stavbu těla plazů, pozná a zařadí 
vybrané zástupce, popíše jejich způsob života a 
přizpůsobení se danému prostředí, orientuje se ve 
vývoji a vývinu, rozdělí plazy podle společných znaků

plazi

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

popíše základní stavbu těla ptáků, pozná a zařadí 
vybrané zástupce, popíše jejich způsob života a 
přizpůsobení se danému prostředí, nakreslí a popíše 
vejce a ptačí pero, chápe složité prvky v chování ptáků

ptáci

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

orientuje se v systému rostlin přehled systému rostlin

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

popíše vznik suchozemských rostlin, chápe význam 
fotosyntézy

přechod rostlin na souš

mechorostyP-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

rozezná význam vyšších rostlin, uvede jejich výskyt a 
význam, popíše stavbu rostliny, vyjmenuje zástupce 
vyskytující se v ČR

kapraďorosty

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům

popíše stavbu a význam jednotlivých částí těla vyšších 
rostlin, odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla (od buňky, přes pletiva, k jednotlivým 
orgánům)

stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin 
(kořen, stonek, list, květ, květenství, plod)

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě

vysvětlí rozdíl mezi opylením a oplozením opylení a oplození
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P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

rozdělí rostliny podle délky vývinu, popíše různé druhy 
rozmnožování

rozmnožování rostlin

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

vyjmenuje charakteristické znaky známých druhů 
nahosemenných rostlin, uvede a pozná běžné zástupce 
vyskytující se v ČR

nahosemenné rostliny

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

vyjmenuje charakteristické znaky známých druhů 
krytosemenných rostlin, uvede a pozná běžné zástupce 
vyskytující se v ČR

krytosemenné rostliny

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

orientuje se v cizokrajných rostlinách z hlediska 
hospodářského využití

hospodářsky významné cizokrajné rostliny (léčivé 
rostliny, koření, polní plodiny, ovoce)

společenstvo lesa
společenstvo vod a mokřadů
společenstvo luk, pastvin a travnatých strání

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

zařadí rostliny do různých ekosystémů

společenstvo polí a sídelní aglomerace
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí

rozumí problematice ochrany ŽP, zná vybrané druhy 
ohrožených rostlin

ekologická problematika

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody poznávání přírody praktická cvičení - práce s lupou, binokulární lupou, 
mikroskopem (průběžně)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba referátů a prezentací (celoročně)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů při vzájemné spolupráci ve skupině (celoročně)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Práce ve skupinách, dvojicích (celoročně)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystémy (celoročně dle probírané látky)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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Význam kyslíku pro organismy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Práce ve skupinách, dvojicích (celoročně)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ekologická problematika, ochrana ŽP
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ekologie, ochrana přírody a ŽP

   

Přírodopis 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
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

vysvětlí původ názvu savci, charakterizuje jednotlivá 
vývojová období

vývoj savců

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

chápe přizpůsobení se různých druhů odlišnému 
prostředí

savci - přizpůsobení prostředí
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P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

orientuje se ve stavbě těla savců, funkci jednotlivých 
částí (živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové 
soustavy)

stavba těla savců

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

roztřídí savce podle společných znaků přehled hlavních skupin savců

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

vejcorodí

živorodí - vačnatí (vačnatci)P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

definuje základní znaky, pozná a zařadí vybrané druhy

živorodí - placentálové (hmyzožravci, letouni, 
chudozubí, hlodavci, zajíci, šelmy, ploutvonožci, 
kytovci, chobotnatci, lichokopytníci, sudokopytníci, 
primáti)

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

určí hlavní biomy světa a uvede typické zástupce pro 
daný biom

savci biomů světa

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

odvodí na základě pozorování základní projevy chování 
živočichů v přírodě

etologie

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

chápe společný původ s ostatními živočichy, 
charakterizuje jednotlivé vědy o člověku

zařazení člověka do živočišného systému, úvod do 
biologie člověka

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

objasní původ lidského druhu, orientuje se v základních 
vývojových stupních fylogeneze člověka

původ a vývoj člověka

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů definuje společné a odlišné znaky, vyvodí závěry o lidská plemena
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a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

rovnocennosti lidských ras

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav, vysvětlí jejich vztahy, rozlišuje 
příčiny a příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady 
jejich prevence a léčby

stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla 
(soustavy - opěrná, pohybová, oběhová, mízní, 
dýchací, trávicí, vylučovací, kožní, nervová, smyslová, 
hormonální, pohlavní)

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

charakterizuje jednotlivá období nitroděložního vývoje, 
vývin nového jedince od početí až po stáří

vznik a vývoj nového jedince (od početí po stáří)

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě vysvětlí základní genetické pojmy, objasní význam 
genetiky, rozezná zákonitosti dědičnosti člověka

genetika a dědičnost

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

orientuje se v praktických zásadách a postupech při 
léčení běžných nemocí, závažných poranění a při 
stavech ohrožujících život

nemoci, úrazy a prevence - příčiny, příznaky, praktické 
zásady a postupy při léčení běžných nemocí, závažná 
poranění a život ohrožující stavy, epidemie

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody poznávání přírody praktická cvičení - práce s lupou, binokulární lupou, 
mikroskopem (průběžně)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Práce ve skupinách, dvojicích (celoročně)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Práce ve skupinách, dvojicích (celoročně)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů při vzájemné spolupráci ve skupině (celoročně)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Rasismus, nacionalismus,..
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba referátů a prezentací (celoročně)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Etnické zvláštnosti a jejich respektování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vztahy různých společenských skupin - rodina, škola, přátelé,..
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
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Lidské rasy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystémy (celoročně dle probírané látky), savci biomů světa
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Vzduch
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana přírody
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Znečištění ovzduší a vod

   

Přírodopis 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

vysvětlí význam geologie, uvede její podobory, vysvětlí, 
co je náplní práce geologa

geologie - geologické vědy, práce geologa v terénu

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek

minerály - způsoby vzniku, fyzikální a chemické 
vlastnosti, praktický význam a využití zástupců, 
mineralogický systém (prvky, sulfidy, halogenidy, 
oxidy, hydroxidy, uhličitany, sírany, fosforečnany, 
křemičitany, organické minerály), určování vzorků
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horniny - způsoby vzniku (horninový cyklus), 
vlastnosti, praktický význam a využití zástupců, třídění 
(horniny - vyvřelé, přeměněné, usazené), určování 
vzorků

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

popíše vznik a stavbu Země Země - vznik a stavba (hydrosféra, atmosféra)

vnitřní geologické děje - pohyby litosféry, zemětřesení, 
sopečná činnost, tektonické jevy (příčiny a důsledky)

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

uvede příčiny a zhodnotí důsledky vnitřních a vnějších 
geologických procesů, rozlišuje důsledky vnitřních a 
vnějších geologických dějů vnější geologické děje - zvětrávání, činnost vody, 

činnost ledovce, činnost větru, činnost organismů a 
člověka (příčiny a důsledky)

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

vyvřelé horniny (magmatické) - vznik vlastnosti, 
význam, využití, určování vzorků

přeměněné horniny (metamorfované) - vznik 
vlastnosti, význam, využití, určování vzorků

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

vysvětlí příčiny vzniku, rozpozná podle 
charakteristických vlastností vybrané horniny

usazené horniny (sedimentární) - vznik vlastnosti, 
význam, využití, určování vzorků

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

popíše složení, vlastnosti a význam půd půdy - složení, vlastnosti, význam

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody
P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému

objasní koloběh látek v přírodě (na příkladu uhlíku) koloběh látek

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

vysvětlí pojem nerostná surovina, definuje 
charakteristické vlastnosti, uvede způsoby dobývání 
nerostných surovin, využití v životě člověka

nerostné suroviny - energie, fosilní paliva, jaderná 
energie, obnovitelné zdroje energie
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P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

charakterizuje jednotlivá geologická období, rozlišuje 
jednotlivá geologická období podle charakteristických 
znaků

vznik a vývoj života - geologické změny, vznik života, 
výskyt typických organismů a jejich přizpůsobování 
prostředí (prahory a starohory, prvohory, druhohory, 
třetihory, čtvrtohory)

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému

popíše příklady ekosystémů, populace a společenstva, 
uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi

základy ekologie a ochrana životního prostředí - 
ekosystémy

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých 
ekosystémů, význam vody a teploty pro život, vlivy 
znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé 
organismy a člověka, význam jednotlivých vrstev 
ovzduší pro život

podnebí a počasí ke vztahu k životu - význam vody a 
teploty prostředí pro život, ochrana a využití 
přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší 
pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických 
změn na živé organismy a člověka

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí

na příkladech posoudí vliv činnosti člověka na ŽP, uvede 
zásady ochrany přírody, orientuje se v globálních 
problémech, navrhuje jejich řešení

ochrana přírody a životního prostředí - globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území

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

vysvětlí příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodních 
katastrof a nejčastějších mimořádných přírodních 
katastrof, navrhne ochranu před nimi (průběžně)

mimořádné události způsobené přírodními vlivy - 
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové 
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v 
ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí, ochrana před nimi (probíráno průběžně dle 
vhodných témat)

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody poznávání přírody praktická cvičení - práce s lupou, binokulární lupou, 
mikroskopem (průběžně)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Práce ve skupinách, dvojicích (celoročně)
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Práce ve skupinách, dvojicích (celoročně)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba referátů a prezentací (celoročně)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů při vzájemné spolupráci ve skupině (celoročně)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Organismy a prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí, problémy ŽP
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystémy (celoročně dle probírané látky)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vztah člověka k prostředí - přírodní zdroje

    

5.14 Zeměpis 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Zeměpis navazuje na předměty prvního stupně - prvouku a vlastivědu. Obsahově vychází ze vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda. Předmět předkládá informace o fungování přírodních a socioekonomických 
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procesů na planetě Zemi, které studuje v globálním i regionálním měřítku a umožňuje pochopit jejich 
vzájemnou provázanost. Žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost krajinného systému, podstatné 
souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností. Vytváří představy o hospodářské a sociální situaci v 
regionu, v České republice a ve světě. Umožňuje uvědomit si civilizační rizika a spoluzodpovědnost za 
kvalitu života na Zemi. Seznamuje žáky s životem lidí, s jejich kulturou, náboženstvím a tradicemi v 
jednotlivých světadílech, státech, na území ČR a v místním regionu.

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

Vyučovací předmět Zeměpis se vyučuje na 2. stupni v 6. – 9. ročníku v celkové časové dotaci 7 vyučovacích 
hodin. Týdenní časová dotace činí v 6., 7. a  8. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodinu 
týdně. V 6. ročníku je využito 1 disponibilní hodiny. Výuka probíhá v kmenových třídách. Za účelem 
naplňování cílů předmětu jsou zařazovány zeměpisné vycházky, exkurze, práce s výukovými programy na 
PC, práce s mapou a atlasem.

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací z různých informačních zdrojů, vyučovacích 
předmětů a jejich využití v praktickém životě.
Hodnotíme individuální pokroky jednotlivých žáků.
Motivujeme žáky k pravidelné přípravě.
Vedeme žáky k sebehodnocení.
Kompetence k řešení problémů:
Podněcujeme tvůrčí atmosféru ve třídě.
Učíme žáky rozpoznat problém, hledat příčiny a řešení, vytvářet si vlastní úsudek.
 
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky formulovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a 
kultivovaně.
Využíváme informační a komunikační prostředky a technologie pro účinnou komunikaci.

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

Kompetence sociální a personální:
Využíváme práci ve skupině, s žáky spoluvytváříme pravidla týmové práce, utváříme pozitivní atmosféru v 
týmu.
Podporujeme sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj.
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Kompetence občanské:
Vedeme žáky k vzájemnému respektu. 
Směřujeme žáky k aktivnímu a pozitivnímu přistupu v péči o životní prostředí.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k vědomí odpovědnosti za zadaný úkol.
Rozvíjíme práci s mapou.
Kompetence digitální:
Učíme žáky schopnosti identifikovat, porozumět, interpretovat a používat digitální materiály.
Učíme žáky tvorbě digitálního obsahu a jeho prezentaci. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou žáci vždy seznámeni.
   

Zeměpis 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

používá s porozuměním základní pojmy
vyhledává, třídí a zobecňuje informace z různých zdrojů 
dat, používá různé druhy textů

geografické informace, zdroje dat

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

používá s porozuměním základní pojmy: glóbus, mapa, 
plán, obsah, rejstřík ,legenda, měřítko, výškopis, 
polohopis, vrstevnice, výšková kóta, nadmořské výška, 
zeměpisná síť, zeměpisné souřadnice, zeměpisná poloha
čte a interpretuje informace z různých druhů map

geografie a topografie

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar určí a popíše tvar Země Země jako vesmírné těleso
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planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů

používá s porozuměním základní pojmy: vesmír, 
vesmírná tělesa, galaxie, Mléčná dráha, hvězda, 
souhvězdí, Slunce, sluneční soustava, planeta, další 
vesmírná tělesa
objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární 
systém a tělesa sluneční soustavy
určí polohu Země ve sluneční soustavě
porozumí pohybům Země
popíše pohyby Měsíce
objasní vznik slapových jevů

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

objasní s porozuměním stavbu zemského tělesa
vyjádří základní představu o endogenních pochodech 
(vulkanismus, zemětřesení, vrásnění, zvětrávání)

stavba Země a krajinná sféra

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

vyjádří základní představu o mechanismu litosférických 
desek
vymezí krajinnou sféru
rozčlení krajinnou sféru na jednotlivé geosféry
vysvětlí rozdíl mezi přírodní a kulturní krajinou
stručně charakterizuje jednotlivé kulturní krajiny dle 
jejich funkce

Litosféra

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

pojmenuje složky ovzduší
vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím
vyjmenuje a stručně charakterizuje jednotlivé podnebné 
pásy

Atmosféra, stavba atmosféry (chemické složení, vrstvy 
atmosféry), cirkulace vzduchu

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 

popíše vznik a složení půdy
rozlišuje půdní druhy a půdní typy

Pedosféra
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procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

pojmenuje základní části oběhu vody na Zemi a popíše 
mechanismus celkového oběhu vody
pojmenuje a vyhledá na mapách jednotlivé oceány
rozliší a pojmenuje pohyby mořské vody
vysvětlí v jakých formách se vyskytuje voda na pevnině 
(řeky, jezera, rybníky, bažiny, ledovce, podpovrchová 
voda)
stručně charakterizuje jednotlivé formy výskytu vody na 
pevnině

Hydrosféra

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

pojmenuje, popíše a vyhledá v atlase jednotlivé typy 
přírodních krajin
objasní rozmístění jednotlivých typů přírodních krajin

Biosféra

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

objasní pojem světový oceán
porovná vzájemný poměr mezi světovým oceánem a 
souší
vyhledá na mapě jednotlivé oceány
porovná jmenované oceány podle rozlohy

Světový oceán

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

vyhledá na glóbu a mapách světa Afriku
určí její geografickou polohu
porovná rozlohu Afriky s rozlohou ostatních kontinentů
pojmenuje a vyhledá v mapách Afriky významné prvky 
horizontální členitosti, významné části pobřeží, moře, 
zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy, průplav
pojmenuje a vyhledá v mapách vybrané povrchové celky
určí geografickou polohu Afriky z hlediska polohy v 
podnebných pásech
porovná podnebí v jednotlivých částech Afriky
vyhledá a pojmenuje jednotlivé typy přírodních krajin v 
Africe
vyhledá v mapách hlavní toky afrických řek, určí 
bezodtoké oblasti
vyhledá v mapách a pojmenuje vybraná africká jezera

Afrika - přírodní podmínky
- poloha, povrch
- podnebí
- vodstvo
- přírodní typy krajin
- přírodní zdroje
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objasní závislost rozmístění rostlinstva a živočišstva na 
podnebí
vyhledá světově významná naleziště těžby vybraných 
nerostných surovin

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

vyhledá v mapách nejhustěji a nejméně osídlené oblasti 
Afriky
posoudí příčiny nerovnoměrnosti v rozmístění 
obyvatelstva
pojmenuje nejvíce zastoupené lidské rasy obyvatelstva v 
Africe
označí hlavní problémy, které trápí africké obyvatelstvo

Afrika - obyvatelstvo

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

vymezí na mapě oblast severní, střední a jižní Afriky
určí jejich vzájemnou polohu z hlediska podnebí a 
přírodních poměrů
porovná jednotlivé oblasti z hlediska jejich hospodářské 
vyspělosti
pojmenuje hospodářsky nejvyspělejší a nejzaostalejší 
státy Afriky

Afrika - regiony

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

vyhledá v mapách Antarktidu
porovná rozlohu Antarktidy s ostatními kontinenty
popíše podnebí a přírodní podmínky v Antarktidě
posoudí smysl a význam vědeckých aktivit v Antarktidě 
(ČR- základna)

Antarktida

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
příslušnost k etnickým skupinám na pozadí občanských válek v afrických státech
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
problémy tropického deštného lesa
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
bioklimatické pásy (přírodní krajiny) Země
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
evropské koloniální mocnosti v Africe
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
kulturní rozdíly islámské a černé Afriky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
podmínky pro život rostlin a živočichů v závislosti na zeměpisné šířce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
přírodní a hospodářské poměry Afriky

   

Zeměpis 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
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 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

lokalizuje na mapách Ameriku - určí její polohu a 
rozlohu vůči ostatním světadílům
určí přírodní hranice mezi Severní, Střední a Jižní 
Amerikou
vysvětlí pro Ameriku typické přírodní děje a jevy
pojmenuje a vyhledá v mapách Ameriky významné 
prvky horizontální a vertikální členitosti (moře, zálivy, 
ostrovy, poloostrovy, průlivy, řeky, jezera, pohoří, 
nížiny, pouště)

přírodní podmínky Ameriky
- poloha
- místopis
- povrch
- podnebí
- vodstvo
- vegetační pásy

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 

pojmenuje první objevitele Ameriky
popíše základní směry imigrace obyvatelstva do Ameriky
popíše a lokalizuje původní americké kultury (Mayové, 
Inkové, Aztékové, Eskymáci)
vyhledá v mapách nejhustěji a nejméně osídlené oblasti 

obyvatelstvo Ameriky
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(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

Ameriky (posoudí příčiny nerovnoměrnosti osídlení)
lokalizuje v mapách Ameriky rozmístění lidských ras
charakterizuje tzv. přechodné lidské rasy (mestic, mulat, 
zambo)
vyhledá na politické mapě Ameriky vybraná velká města

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

porovnává a přiměřeně hodnotí přírodní, kulturní, 
společenské, politické a hospodářské poměry Ameriky
porovnává a přiměřeně hodnotí potenciál a bariéry 
jednotlivých regionů Ameriky
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech Ameriky 
nastaly, mohou nastat a co je jejich zásadní příčinou

regiony Ameriky
- Kanada
- USA
- Mexiko
- Střední Amerika
- Andské státy
- Brazílie a sousedé
- Země Jižního rohu

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

lokalizuje na mapách Austrálii - určí její polohu a rozlohu 
vůči ostatním světadílům
pojmenuje a vyhledá v mapách Austrálie významné 
prvky horizontální a vertikální členitosti (moře, zálivy, 
ostrovy, poloostrovy, průlivy, řeky, jezera, pohoří, 
nížiny, pouště)
zhodnotí polohu Austrálie vůči podnebným pásům
vysvětlí pojmy creek, endemit

přírodní podmínky Austrálie
- poloha
- místopis
- povrch
- podnebí
- vodstvo
- vegetační pásy

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

pojmenuje první mořeplavce na austrálském kontinentu
posoudí příčiny nerovnoměrného osídlení Austrálie
popíše a pojmenuje hustě a nejméně osídlené oblasti 
Austrálie
popíše život původních obyvatel (Austrálců) a jejich 
současné postavení ve společnosti

obyvatelstvo Austrálie

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 

zhodnotí nerostné bohatství světadílu
porovnává a přiměřeně hodnotí potenciál a bariéry 

hospodářství Austrálie
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hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

jednotlivých regionů Austrálie

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

lokalizuje na mapách jednotlivé části Oceánie
ostrovy zařazuje do skupin dle jejich vzniku
hodnotí hospodářský význam regionu

Oceánie (Mikronésie, Melanésie, Polynésie)

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

lokalizuje na mapách Asii - určí její polohu a rozlohu vůči 
ostatním světadílům
určí přírodní hranice mezi s okolními světadíly
vysvětlí pro Asii typické přírodní děje a jevy
pojmenuje a vyhledá v mapách Asie významné prvky 
horizontální a vertikální členitosti (moře, zálivy, ostrovy, 
poloostrovy, průlivy, řeky, jezera, pohoří, nížiny, pouště)

přírodní podmínky Asie
- poloha
- místopis
- povrch
- podnebí
- vodstvo
- vegetační pásy

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

popíše a lokalizuje rozmístění nejstarších asijských 
kultur
vyhledá v mapách nejhustěji a řídce zalidněné oblasti 
Asie
zdůvodní příčiny nerovnoměrnosti v rozmístění 
obyvatelstva Asie
určí nejvíce zastoupené lidské rasy v Asii
pojmenuje hlavní náboženství zastoupená v Asii a 
posoudí jejich vliv na způsob života obyvatel

obyvatelstvo Asie

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech Asie 
nastaly, mohou nastat a co je jejich zásadní příčinou
porovnává a přiměřeně hodnotí potenciál a bariéry 
jednotlivých regionů Asie
na mapě Asie vyhledá oblasti geopolitického napětí a 
vysvětlí jejich příčinu

regiony Asie
- Přední východ
- jihozápadní Asie
- střední Asie
- jižní Asie
- jihovýchodní Asie
- východní Asie
- Rusko

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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ekologická katastrofa Aralského jezera
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
národní parky USA
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
kulturní a náboženské rozdíly států Předního východu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ohniska napětí a konfliktů v Asii v souvislosti s etnickým složením tamního obyvatelstva (Náhorní Karabach, Kašmír, Izrael a Palestina)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
přírodní a hospodářské poměry Ameriky, Asie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
objevování Ameriky

   

Zeměpis 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
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 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 

lokalizuje na mapách Evropu - určí její polohu a rozlohu 
vůči ostatním světadílům
vymezí hraniční body území Evropy
pojmenuje a vyhledá v mapách Evropy významné prvky 
horizontální a vertikální členitosti (moře, zálivy, ostrovy, 
poloostrovy, průlivy, řeky, jezera, pohoří, nížiny, pouště)
vysvětlí rozdíl mezi geologicky "starou" a "mladou" 
Evropou
porovná podnebí v jednotlivých oblastech Evropy

přírodní podmínky Evropy
- poloha
- místopis
- povrch
- podnebí
- vodstvo
- vegetační pásy
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(modelových) států hodnotí vliv klimatotvorných činitelů
na konkrétních příkladech vysvětlí základní pojmy 
(úmoří, povodí, přítok, průtok, ústí, delta)
uvádí podmínky mající vliv na odtokové poměry velkých 
evropských řek
objasní závislost rozmístění rostlinstva a živočišstva v 
Evropě na podnebí

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

zdůvodní příčiny nerovnoměrného rozmístění obyvatel 
Evropy
zařazuje evropské obyvatelstvo do národnostních, 
jazykových a náboženských skupin
vysvětlí příčiny migrace obyvatelstva v Evropě
vyhledá hlavní migrační proudy v Evropě

obyvatelstvo Evropy

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

regiony Evropy
- západní Evropa
- střední Evropa
- severní Evropa
- jižní Evropa
- jihovýchodní Evropa
- východní Evropa

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

popíše pomocí map přírodní poměry a přírodní zdroje 
příslušné oblasti
posoudí hospodářský a politický význam příslušné 
oblasti
lokalizuje na politické mapě jednotlivé státy, srovnává 
jejich hospodářskou vyspělost
podává stručný komplexní geografický přehled 
vybraných modelových států Evropy přírodní podmínky České republiky

- místopis
- geologická stavba České republiky
- povrch České republiky
- podnebí a počasí České republiky
- vodstvo České republiky
- půdní podmínky České republiky
- rozmístění rostlinstva a živočišstva na území České 
republiky
- ochrana přírody a životního prostředí České 
republiky

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 

určí geografickou polohu České republiky v zeměpisné 
síti
posoudí dopravní, hospodářskou, geopolitickou polohu 

Poloha a rozloha České republiky
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světovém kontextu České republiky v rámci Evropy
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

sleduje vývoj státních hranic České republiky Vývoj státního území České republiky

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

pojmenuje a vyhledá v mapách České republiky 
významné prvky horizontální a vertikální členitosti (řeky, 
jezera, přehradní nádrže, pohoří, nížiny)
nastíní hlavní evoluční přírodní změny a procesy v 
průběhu jednotlivých geologických období
pojmenuje činitele ovlivňující podnebí a počasí České 
republiky
vyjádří znaky a rozmístění podnebných oblastí České 
republiky
zařadí území České republiky k evropským úmořím
určuje faktory, které mají vliv na stav vodstva na území 
České republiky
rozlišuje mezi půdními druhy a půdními typy, pojmenuje 
hlavní půdní typy na území České republiky
popíše skladbu a rozšíření lesních porostů na území 
České republiky
uvádí příklady zástupců rostlin a živočichů
rozlišuje velkoplošná a maloplošná chráněná území v 
České republice

přírodní podmínky České republiky
- místopis
- geologická stavba České republiky
- povrch České republiky
- podnebí a počasí České republiky
- vodstvo České republiky
- půdní podmínky České republiky
- rozmístění rostlinstva a živočišstva na území České 
republiky
- ochrana přírody a životního prostředí České 
republiky

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
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

posoudí aktuální demografický vývoj obyvatelstva v 
České republice
popíše strukturu obyvatelstva podle různých kritérií
určí hlavní migrační trendy
rozlišuje sídla městská a vesnická

Obyvatelstvo a sídelní struktura České republiky

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

Rozlišuje správní a statistické jednotky České republiky Administrativní členění České republiky, euroregiony
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Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

zhodnotí vývoj hospodářství České republiky
pojmenuje hlavní lokalizační faktory průmyslové výroby
zhodnotí význam a postavení hutnictví
zhodnotí význam a postavení strojírenství
zhodnotí význam a postavení chemického průmyslu
zhodnotí význam a postavení spotřebního průmyslu
zhodnotí charakter a zaměření zemědělské výroby v 
České republice
rozlišuje a posuzuje jednotlivé druhy dopravy
charakterizuje dopravní síť České republiky
vyhledá hlavní dopravní tahy
analyzuje podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v 
České republice
vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu v České 
republice
uvádí příklady služeb a určí faktory mající vliv na šíři 
jejich nabídky
hodnotí úroveň služeb v České republice

hospodářství České republiky
- vývoj hospodářství
- průmysl České republiky
- zemědělství České republiky
- doprava v České republice
- služby v České republice

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
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

popíše komoditní a územní strukturu mezinárodního 
obchodu České republiky
vysvětlí význam členství České republiky v 
mezinárodních organizacích

zahraniční obchod
členství České republiky v mezinárodních organizacích

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu

hodnotí postavení místní oblasti v rámci státu a k 
sousedním regionům
hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu

Místní oblast (region)

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

orientuje se podle vyznačených objektů v krajině
určuje dostupnými způsoby světové strany
aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení krajiny
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v 

Praktická topografie při pohybu v terénu
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Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ekosystém lužního lesa
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana přírody a krajiny na území ČR
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
negativní vliv těžby paliv a dalších surovin na životní prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
kulturní odlišnosti etnických menšin žijících na území ČR
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
národnostní složení obyvatel Ústeckého kraje
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
etnické problémy ve vybraných lokalitách ČR
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
vývoj státního území ČR
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ČR a její zapojení v mezinárodním obchodu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
změna geopolitické situace v Evropě a ČR v průběhu 20. st.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ČR jako součást EU 

   

Zeměpis 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi
objasní vliv přírodních a společenských faktorů na 
rozmístění obyvatelstva
lokalizuje hlavní migrační proudy a oblasti
uvádí příklady společenských, hospodářských a 
politických nástrojů ovlivňujících průběh nebo velikost 
migrace
uvádí antropologické znaky lidských ras
rozlišuje pojmy národ a národnost
zařazuje hlavní světové a evropské jazyky do jazykových 
rodin a skupin
hodnotí význam náboženství pro společnost, kulturu a 
politiku
objasní rozdíly ve struktuře obyvatelstva vyspělých a 
méně rozvinutých států světa

obyvatelstvo světa
- početní růst
- rozmístění obyvatelstva na Zemi
- územní pohyb obyvatelstva
- rozmístění lidských ras, národů a jazyků
- územní aspekty náboženství ve světě
- struktura obyvatelstva

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

popisuje typické znaky vesnických a městských sídel lidská sídla

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

vymezí rozdíly mezi vyspělým tržním hospodářstvím a 
ekonomikou málo rozvinutých států
uvádí kritéria pro porovnání hospodářské vyspělosti 
zemí
zařazuje činnosti člověka do hospodářských sektorů
vymezí jádrové a periferní oblasti na území různé 
regionální velikosti
posoudí význam zemědělství pro výživu lidstva
hodnotí úroveň zemědělství ve vybraných oblastech 

hospodářský zeměpis
- světové hospodářství
- jádrové a periferní oblasti světa
- světové zemědělství
- rostlinná výroba
- živočišná výroba
- rybolov a lesní hospodářství
- světová průmyslová výroba
- těžba a dobývání nerostů
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světa
jmenuje podmínky mající vliv na rozmístění rostlinné 
výroby
rozlišuje základní skupiny zemědělských plodin
vysvětlí rozdíl mezi intenzivním a extenzivním chovem
lokalizuje hlavní rybolovné oblasti světa a uvádí faktory, 
které ohrožují rybolov
argumentuje proti nadměrnému odlesňování krajiny
znázorní základní členění průmyslu na jednotlivá odvětví
pojmenuje hlavní lokalizační faktory rozmístění 
hospodářských aktivit
sleduje aktuální trendy ve vývoji průmyslové výroby
rozlišuje nerostné suroviny podle charakteru a využití
lokalizuje oblasti těžby vybraných nerostných surovin
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné energetické 
zdroje
analyzuje vliv těžebního a energetického průmyslu na 
životní prostředí
u vybraných průmyslových odvětví zvažuje lokalizační 
faktory ovlivňující rozmístění výroby
uvádí obory těžkého a lehkého zpracovatelského 
průmyslu
hodnotí úroveň dopravy v různých oblastech světa
objasní výhody a nevýhody ve využívání jednotlivých 
druhů dopravy
specifikuje postavení obslužné sféry v různě vyspělých 
zemích světa
určí podmínky a předpoklady pro rozvoj cestovního 
ruchu
vymezí a lokalizuje hlavní světové oblasti cestovního 
ruchu
rozlišuje zaměření vývozu a dovozu vyspělých a málo 
rozvinutých zemí světa
jmenuje příklady nejvýznamnějších světových 
hospodářských organizací a integrací

- výroba a rozvod elektřiny
- zpracovatelský průmysl
- úloha dopravy v hospodářství
- služby obyvatelstvu
- cestovní ruch a rekreace
- mezinárodní obchod
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Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

uvádí rozdíly mezi suverénním, autonomním a závislým 
územím
dokumentuje vývoj koloniálních říší a jejich vliv na 
současnou politickou mapu světa
porovnává státy podle fyzickogeografických, 
společenských a hospodářských kritérií
rozlišuje různá hlediska polohy státu
lokalizuje a pojmenuje příčiny hlavních pohraničních 
konfliktů ve světě
rozlišuje formy státního zřízení a uvádí rozdíly mezi 
totalitním a demokratickým systémem vlády
na příkladech uvádí rozdíly mezi unitárním a 
federativním státem
vymezuje kritéria pro posuzování vyspělosti států světa
uvede názvy, cíle a členské státy hlavních mezinárodních 
politických organizací
lokalizuje a vysvětlí příčiny aktuálních ozbrojených 
konfliktů ve světě
srovnává současnou politickou mapu světa s mapami 
starými 15 a více let
na konkrétních příkladech vysvětlí příčiny separatismu

politický zeměpis
- státy na Zemi
- poloha, rozloha, lidnatost států
- průběh a tvar státních hranic
- státní zřízení, způsob vlády
- správní členění
- stupeň rozvoje států světa
- ohniska neklidu v současném světě
- nové státy na mapě světa

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

popisuje vzájemné vazby krajinných složek a prvků
posuzuje vzhled a funkci krajin
objasní komplexnost a globálnost působení 
antropogenních vlivů na krajinu a na životní prostředí
posoudí příčiny a následky globálního poškozování 
životního prostředí
osvětlí možnosti udržitelného života a rozvoje lidské 
společnosti a hlavní zásady ochrany přírody a životního 
prostředí

krajinná sféra
- krajina, její složky a funkce
- interakce příroda – společnost
- globální civilizační, environmentální a ekologické 
problémy lidstva

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
kulturní krajiny
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Zeměpis 9. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv energetiky a těžkého průmyslu na ŽP
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
světová náboženství
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
lidské rasy, národy a jazyky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
asimilace migrujícího obyvatelstva
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
státní hranice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
způsob vlády
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
politická mapa současného světa, nové státy na mapě světa

    

5.15 Hudební výchova 

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

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. V tomto předmětu žáci projevují 

a uspokojují svou přirozenou potřebu při setkávání s hudbou. Učitel tuto potřebu podněcuje, rozvíjí a 
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Název předmětu Hudební výchova
kultivuje hudební sluch, hlas, smysl pro rytmus, melodické harmonické cítění, hudební paměť, 
představivost a fantazii. Žáci si osvojují hru na jednoduché hudební nástroje (Orffovy nástroje). Učí se 
porozumět hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby. Orientují se v jejím 
stylovém rozvrstvení. Žáci získávají vědomosti o české i cizí hudební kultuře a seznamují se s minulostí 
hudby. 

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

Předmět se vyučuje ve všech ročnících prvního i druhého stupně v časové dotaci 1 hodina týdně. Vyučování 
na druhém stupni probíhá v učebně hudební výchovy. Cílem je rozvíjení hudebnosti žáků a získání vztahu k 
hudbě a umění. Rozvíjí se ve čtyřech hlavních činnostech - pěveckých, poslechových, pohybových a 
instrumentálních. Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i 
mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem 
instrumentálních činností je hra na hudební nástroje (především rytmické) a jejich využití při hudební 
reprodukci a produkci. Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni 
pomoci pohybu, tance a gest. Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák 
poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a 
interpretovat. Těsná souvislost vzdělávacího předmětu Hudební výchova je patrná s tématy vzdělávací 
oblasti Člověk a zdraví (pohyb, tanec) a Jazyk a jazyková komunikace (texty písní, rytmizace slov). 

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence k učení:
Formou referátů umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor na základě samostatně získaných informací 
(internet, knihovna).
Dáváme žákům prostor pro kritické hodnocení vlastních výkonů.
Žáci na základě individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace.
Kompetence k řešení problémů:
Sledujeme při hodině pokrok všech žáků.
Vedeme žáky k vzájemnému naslouchání.
Žáci samostatně a kriticky přemýšlejí, je jim předkládán dostatek materiálů k samostatnému zpracování a 
řešení problémů, své závěry zdůvodňují. 

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

Kompetence komunikativní:
Zajímáme se o náměty, názory a zkušenosti žáků. 
Vytváříme příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky a učiteli. 
Žák dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých. 
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Název předmětu Hudební výchova
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k vzájemnému naslouchání a ohleduplnosti k druhým.
Organizujeme práci ve skupinách.
Žáci mezi sebou spoluprací a respektují názory jiných. 
Umožňujeme každému žákovi zažít úspěch. 
Kompetence občanské:
Vzbuzujeme v dětech pozitivní postoj k různým uměleckým dílům, smysl pro kulturu, estetiku, tvořivost.
Podporujeme pozitivní postoje k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich tradic.
Žáci respektují názor druhých.
Kompetence pracovní:
Dbáme na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při praktických činnostech (pohybové, instrumentální).
Při hudebních projevech rozvíjíme s žáky i stránku pohybového vyjádření.
Žáci si vytvářejí pozitivní vztah k hudebním činnostem.
Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení. 
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k pochopení významu digitálních technologií pro lidskou společnost.
Umožňujeme žákům využívat digitální technologie při výuce k zefektivnění jejich práce.
Učíme žáky vyhledávat a kriticky posuzovat získané informace.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou vždy předem seznámeni. 
   

Hudební výchova 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase seznámí se s pravidly hlasové hygieny

správně dýchá, nasadí a vytvoří tón
snaží se zpívat čistě v jednohlase

správné dýchání
nácvik tvoření hlavového tónu
hlasová hygiena
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Hudební výchova 1. ročník

zpěv písní
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rytmizuje a melodizuje slova a slovní spojení

deklamuje říkanky
rytmizace říkanek
melodizace a rytmizace slov a slovních spojení

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

seznamuje se s technikou hry na Orffovy hudební 
nástroje
učí se používat Orffovy nástroje k rytmickým cvičením a 
jednoduchému hudebnímu doprovodu

základy hry na Orffovy hudební nástroje
jednoduchý hudební doprovod ve 2/4 taktu

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

pohybem vyjádří rychlé a pomalé tempo
učí se jednoduché taneční kroky

pohybové vyjádření hudby
reakce na změny v proudu znějící hudby - pomalé a 
rychlé tempo
jednoduché taneční kroky

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

rozliší zvuky a tóny
pozná jednotlivé kvality tónů - vysoký, hluboký tón
rozliší tempo skladby - rychlé, pomalé

zvuk - tón
dlouhý a krátký tón
vysoký a hluboký tón
hudební výrazové prostředky - tempo rychlé a pomalé

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj poslechové činnosti a umění relaxovat.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poslech písní i melodií různých národů.

   

Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské
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Hudební výchova 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase dodržuje pravidla správné dýchání

správně vyslovuje koncovky
měkce nasadí tón
usiluje o čistý zpěv
zpívá stoupavou a klesavou melodii
jednohlasně zpívá lidové a umělé písně

pěvecký a mluvní projev - hospodárné dýchání
správná výslovnost koncovek
měkké nasazení tónů
rozšiřování hlasového rozsahu c1-h1
jednohlasý zpěv lidových a umělých písní
intonace melodie stoupavé a klesavé

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty seznamuje se s notovým zápisem melodie
zapíše do notové osnovy notu čtvrťovou a půlovou
melodizuje slovní spojení ve 2/4 a 3/4 taktu
zazpívá hudební otázku i odpověď
píseň doprovází hrou na tělo
seznámí se s technikou zpěvu kánonu v jednoduché 
písni

rytmizace pomocí říkadel
melodizace slovních spojení ve 2/4 a 3/4 taktu
hra na tělo
rytmická ozvěna, otázka a odpověď
kánon
záznam vokální hudby - nota
nota čtvrťová, nota půlová, notová osnova, taktová 
čára

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
osvojuje si rytmické hry
upevňuje hru na jednoduché hudební nástroje
učí se číst a realizovat graficky zaznamenaná rytmická 
cvičení

hra na hudební nástroje - reprodukce motivů pomocí 
jednoduchých Orffových nástrojů
záznam instrumentální melodie - jednoduchá rytmická 
cvičení podle grafického záznamu
rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4 taktu

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

reaguje pohybem na znějící hudbu
pohybem vyjadřuje tempo, dynamiku a směr melodie

pohybové vyjádření hudby - stoupavá a klesavá 
melodie
emocionální zážitek z hudby
taneční hry se zpěvem

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozliší jednotlivé kvality tónů
pozná výrazné tempové a dynamické změny
rozezná zesilování a zeslabování melodie
rozliší slabý, středně silný a silný tón

kvalita tónu - tón vyšší a nižší
pohyb melodie - tempové a dynamické změny znějící 
hudby
zesilování a zeslabování melodie
pojmy - piano, mezzoforte, forte
zpomalování a zrychlování melodie

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

seznámí se s hudebními žánry
rozezná píseň lidovou a umělou
v proudu znějící hudby rozezná některé hudební 
nástroje

hudba vokální a instrumentální
hudební nástroj - sólový a sborový zpěv
sólová a orchestrální hra
sluchové a zrakové poznávání hudebních nástrojů - 
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Hudební výchova 2. ročník

rozliší hudbu vokální a instrumentální
pozná sólový a sborový zpěv

buben, činel, tympány, kontrabas, pozoun, klavír
píseň umělá a lidová

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj hudebně pohybových činností, lidové tance. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Koledy, rozvoj kladného postoje a vztahu k lidovým zvykům a tradicím své země.

   

Hudební výchova 3. 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
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase
seznámí se s technikou zpěvu kánonu

rozšiřování hlasového rozsahu C1 - C2
jednohlasý zpěv písní
správné frázování a dýchání
kánon

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
domýšlí melodii
seznámí se s pojmem předvětí a závětí
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
provádí rytmické doprovody ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

rytmizace a melodizace říkadel
rytmický zápis říkanky a jednoduchých textů
přiřazování slov k danému rytmu
domýšlení melodie
předvětí, závětí
hra na jednoduché hudební nástroje
rytmické doprovody ve 2/4 , 3/4 a 4/4 taktu

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 

reaguje pohybem na znějící hudbu
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 

pohybové vyjádření hudby
stoupavá a klesavá melodie, tempo, dynamika, nálada, 
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Hudební výchova 3. ročník

melodie melodie
reaguje pohybem na hudbu ve 2/4 a 3/4 taktu

emocionální zážitek z hudby
tleskání při tanci
pohybová improvizace
pohyb podle hudby ve 2/4 a 3/4 taktu

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

rozlišuje jednotlivé kvality tónů jejich délku, sílu, barvu a 
výšku
seznámí se se zápisem v notové osnově
učí se zapisovat noty čtvrťové, celé, půlové a osminové
napíše houslový klíč

kvalita tónů - délka, síla, barva, výška
zápis do notové osnovy
notová osnova, taktová čára, nota čtvrťová, nota celá, 
nota půlová, nota osminová,
noty c1 - a1
houslový klíč
repetice

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

rozliší hudbu vokální a instrumentální
pozná dětský, mužský a ženský hlas
rozezná sólovou a orchestrální hudbu
pozná některé hudební nástroje v proudu znějící hudby

hudba vokální, instrumentální
lidský hlas
hudební nástroj - sólová a orchestrální hudba
sluchové a zrakové poznávání hudebních nástrojů
hudba ke slavnostním příležitostem - chování u státní 
hymny

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Schopnost utvářet správné postoje a hodnoty vyjádřené pomocí textu a melodie písně.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj osobnosti při poslechu a vokálních činnostech.

   

Hudební výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Hudební výchova 4. ročník

• Kompetence digitální
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

rozšiřuje hlasový rozsah c1 - d2
zpívá jednohlasně v durových a mollových tóninách
seznámí se s technikou zpěvu ve dvojhlasu
zpívá se zeslabením a zesílením hlasu
při zpěvu prodlužuje výdech a zřetelně artikuluje
zpívá státní hymnu

rozšiřování hlasového rozsahu c1 - d2
jednohlasý zpěv v dur a moll tóninách
dvojhlas
zesílená a zeslabená melodie
zpěv státní hymny

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

zaznamená vokální hudbu pomocí not c1 - c2
při rytmizaci a zpěvu prodlouží notu o polovinu její doby
rozpozná dynamická znaménka podle jejich názvu
na základě záznamu repetice opakuje označený úsek 
písně
seznámí se s pojmem celý tón a půltón
taktuje ve 2/4 a 3/4 taktu
reprodukuje motivy a jednoduché skladbičky pomocí 
Orffových nástrojů

záznam vokální hudby - noty c1 - c2
nota s tečkou
dynamická znaménka pp, p, mf, f, ff
repetice
celý tón a půl tón
taktování ve 2/4 a 3/4 taktu
reprodukce motivů a témat jednoduchých skladbiček 
pomocí Orffových nástrojů

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

rozpozná malou písňovou formu
seznámí se s formou rondo

malá písňová forma a, a - b
rondo

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

hudebně improvizuje
rytmizuje a melodizuje texty
zkouší tvořit předehry a dohry
tvoří jednoduchý hudební doprovod
provádí rytmický dialog

hudební improvizace, melodizace
rytmizace a melodizace textu
tvorba předehry a dohry
tvorba hudebního doprovodu
hudební hry
rytmický dialog

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

poznává další výrazové prostředky - harmonii, barvu a 
gradaci
rozpozná a reaguje na rytmické, dynamické a 
harmonické změny v hudebním doprovodu
seznámí se se zpěvními hlasy - alt, soprán, tenor, bas
rozdělí hudební nástroje do správných kategorií

hudební výrazové prostředky - harmonie, barva a 
gradace
rytmické, dynamické a harmonické změny v hudebním 
doprovodu
hudba vokální
zpěvní hlasy - alt, soprán, tenor, bas
třídění hudebních nástrojů

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím učí se taneční kroky ve 3/4 a 2/4 taktu polka



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

243

Hudební výchova 4. ročník

tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

provádí hru na tělo
zvládá techniku přísunného tanečního kroku a 
tanečního kroku se zhoupnutím
vytváří pohybové improvizace s využitím tanečních 
kroků
procvičuje pohybovou paměť a orientaci v prostoru

valčík
hra na tělo
přísunný krok, kroky se zhoupnutím ve 3/4 taktu
orientace v prostoru - utváření pohybové paměti
reprodukce pohybů prováděných při pohybových 
hrách Na dirigenta, Zrcadlo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Rozvoj občanských a společenských hodnot při poslechu státní hymny ČR. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Rozvoj schopnosti aktivizovat morální, sociální i osobnostní rozvoj při poslechu hudby a vokálních činnostech.

   

Hudební výchova 5. 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
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

upevňuje již získané pěvecké dovednosti
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i dvojhlase v durových i 
mollových tóninách
zpívá písničky ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
zpívá kánon

upevňování osvojených pěveckých dovedností
rozšiřování hlasového rozsahu h - d2
jednohlasý a dvojhlasý zpěv písní v dur a moll tóninách
dvojhlas
kánon
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou 
pomocí not

záznam vokální hudby
čtení a orientace v notovém zápisu
využívání zápisu jako opory při zpěvu písně
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Hudební výchova 5. ročník

zapsanou pomocí not čte a orientuje se v notovém zápisu
využívá zápis jako oporu při zpěvu písně
zapíše noty h - e2
dodrží délku noty na základě označení koruny
zpívá vázaně

noty d2, e2
nota šestnáctinová, pomlka, koruna, legato

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

reprodukuje motivy jednoduchých skladbiček
využívá Orffovy hudební nástroje
pokouší se o vlastní realizaci hudebního doprovodu

reprodukce motivů a jednoduchých skladbiček pomocí 
Orffových nástrojů
rytmické doprovody podle notového zápisu
pokusy o vlastní instrumentaci písní

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
orientuje se v hudebních žánrech - jazz, swing, 
charleston, rock and roll
rozliší hudbu homofonní a polyfonní

písně a skladby v malé a velké písňové formě
menuet
hudba komorní a symfonická
hudební styly a žánry - jazz, swing, charleston, rock 
and roll,
hudba chrámová, varhanní koncerty, polyfonní, 
homofonní

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

vytváří v rámci svých individuálních schopností 
jednoduché předehry, mezihry a dohry
provádí elementární hudební improvizace s předvětím a 
závětím

improvizace rytmických doprovodů s předvětím a 
závětím
hudební hry
rytmizace, melodizace a stylizace
tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového 
materiálu písně

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

rozpozná metrorytmické, tempové, dynamické změny
vyjadřuje slovně jaká je to hudba a jaké je její 
emocionální působení

interpretace hudby - slovní vyjádření druhu, nálady a 
emocionálního působení
hudební výrazové prostředky - dynamické, rytmické, 
metrické, pohyb melodie, gradace

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

procvičuje taktování
tančí jednoduché lidové tance
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků
na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace

lidové tance - polka, valčík
taktování na 2, 3, 4 doby
pohybový doprovod znějící hudby
pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
pantomima
kultivované pohybové projevy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Hudební výchova 5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vědomí vlastní důležitosti při sborovém i sólovém zpěvu. 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Poslech státní hymny jiných národů. 

   

Hudební výchova 6. 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
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

orientuje se v písních homofonního a polyfonního typu vícehlas

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

na ukázkách popíše hudební výrazové prostředky hudební výrazové prostředky

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

vědomě využívá správné pěvecké návyky, osvojí si státní 
hymnu

lidové a umělé písně, státní hymna

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

zdokonaluje se ve zpěvu vánočních koled písně s vánoční tematikou

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti rozpozná v hudbě některé hudební nástroje skupiny hudebních nástrojů
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Hudební výchova 6. ročník

a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

orientuje se v notovém záznamu základní hudební pojmy

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

určí hudební formu a pozná jednotlivé části písně píseň a její hudební forma

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění hudební divadlo, opera a opereta

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

využívá hudebně-pohybové dovednosti, vysvětlí pojem 
muzikál

hudba a tanec, muzikál

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

vysvětlí význam Národního divadla, seznámí se s 
vybranými operními áriemi

česká národní opera, Národní divadlo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
hudební výrazové prostředky (slovní a výtvarné vyjádření hudby, vlastní tvorba)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
lidové a umělé písně, státní hymna
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
hudební výrazové prostředky (slovní a výtvarné vyjádření hudby, vlastní tvorba)

   

Hudební výchova 7. ročník

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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

247

Hudební výchova 7. ročník

• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

vědomě využívá správné pěvecké návyky hlasová výchova

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

orientuje se v grafickém záznamu skladeb lidová píseň

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

rozšiřuje hlasový rozsah vánoční hudba

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

volí jednoduché doprovody hudební nástroje

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

využívá individuální pohybové dovednosti, reaguje na 
změny znějící hudby

hudba a pohyb

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

rozlišuje písně homofonního a polyfonního typu vokální polyfonie

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

orientuje se v znějící hudbě hudební formy

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

slovně dokáže vyjádřit znějící hudbu hudební divadlo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
hlasová výchova
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
lidová píseň 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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Hudební výchova 7. ročník

lidová píseň 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
lidová píseň 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
vánoční hudba

   

Hudební výchova 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

dokáže charakterizovat znějící artificiální a 
nonartificiální hudbu

původ moderní populární 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

využívá své individuální schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách

jednohlasý a vícehlasý zpěv

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

správně využívá pěvecké návyky hlasový rozsah, 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

je schopen animačními prostředky přiblížit pravěkou 
hudbu

původ hudby - pravěk a starověk, animace pravěké 
hudby

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových osvojuje si hudebně pohybové dovednosti a na jejich taneční kroky, taktování
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Hudební výchova 8. ročník

období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

základě předvede pohybovou vazbu

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

vytváří a volí jednoduché doprovody vánoční hudba, nástroje Orffova instrumentáře, 
Vánoce v Evropě, úcta k tradicím

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

rozliší jednohlas a polyfonii vokální polyfonie

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

orientuje se v proudu zněnící hudby hudební formy

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění, 
vnímá vokální projev populární hudby

hudební divadlo, žánry populární hudby

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

zařadí slyšenou hudbu do stylového období středověká hudba, hudba renesance, baroka, 
klasicismu a romantismu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
animace pravěké hudby 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
původ hudby, pravěk a starověk 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Vánoce v Evropě, úcta k tradicím 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
žánry populární hudby 

   

Hudební výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Hudební výchova 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu

hlasový rozsah, hlasový projev

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

využívá své individuální schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách

rytmus řeči a v hudbě

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

orientuje se v písních homofonního typu počátky hudby v Čechách, česká středověká hudba

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

zdokonaluje se ve zpěvu koled vánoční hudba

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

orientuje se v notovém zápisu melodie noty, stupnice a tónina, tónina dur a moll

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

vytváří jednoduchý pohybový doprovod taktování, taneční kroky

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

na základě individuálních schopností a získaných 
dovedností zařadí slyšenou hudbu do stylového období

renesance, baroko, klasicismus, romantismus a 20. 
století v české vážné hudbě

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

dokáže charakterizovat znějící nonartificiální hudbu česká populární hudba

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými vyhledá souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění divadla malých forem
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Hudební výchova 9. ročník

druhy umění
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hlasový rozsah, hlasový projev
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
vánoční hudba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
tónina dur a moll
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
divadla malých forem

    

5.16 Výtvarná výchova 

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

Celkem

1 1 1 2 2 2 1 1 1 12
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Výtvarná výchova rozvíjí specifické složky 

osobnosti orientované na vizuální vnímání, obraznost, vyjadřování, komunikaci a sebehodnocení, rozvíjí 
intuici a invenci. Umožňuje žákům poznávat okolní i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. 
Získávají tak praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě a grafických technikách. Vede je k rozvíjení 
vlastní výtvarné fantazie a kreativity. Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech. K jejich 
realizaci nabízí vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném 
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Název předmětu Výtvarná výchova
výtvarném umění a obrazových médiích. Výtvarná výchova propojuje emoční a racionální složku psychiky 
žáka.

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

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně. Na 1. stupni je vyučována v 1. - 3. ročníku v rozsahu 
1 hodiny týdně, ve 4. - 5. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Na 2. stupni je předmět vyučován v 6. ročníku v 
rozsahu 2 hodiny týdně, v ostatních ročnících 1 hodina týdně. Část hodinové dotace je určena k návštěvám 
galerií a muzeí. K výuce slouží na 2. stupni i učebna výtvarné výchovy. Žáci prezentují výsledky své práce v 
prostorách školy a na sociálních sítích. Účastní se vybraných výtvarných soutěží. Konkrétní činnosti žáků 
volí učitel sám podle svého uvážení s ohledem na podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků. 
Témata volíme také s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Kompetence k učení:
Vedem žáky k pozitivnímu vztahu k umění.
Umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a prezentovat je. 
Klademe důraz na vhodné rozvržení vlastní práce žáka.
Vedeme žáky k přijímání odpovědnosti za vlastní práci, ke kritickému zhodnocení svých výsledků a k diskuzi 
o nich. 
Uplatňujeme individuální přístup k žákovi a podporujeme jeho pokroky. 
Kompetence k řešení problémů:
Učíme žáky, aby se nenechali odradit případným nezdarem.
Nabízíme žákům možnost volby vhodných výtvarných prostředků.
Kompetence komunikativní:
Učíme žáky, aby obhájili své názory a podpořili je vhodnou argumentací.
Vedeme žáky k respektování názoru druhých.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k plodné spolupráci ve skupině.
Učíme žáky naslouchat druhým, jednat empaticky.
Podporujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.
Zohledňujeme motorické odlišnosti žáků.
Respektujeme odlišnosti ve výtvarném projevu žáků z jiných kulturních prostředí.

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

Kompetence občanské:
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Název předmětu Výtvarná výchova
Vedeme žáky k respektování kulturního dědictví a pozitivnímu postoji k uměleckým dílům.
Pořádáme školní akce, kterými si připomínáme významné dny v roce.  
Nabízíme žákům kulturní a vzdělávací akce ve škole i mimo ni. 
Vyžadujeme dodržování pravidel stanovených při práci.
Kompetence pracovní:
Vyžadujeme po žácích, aby dodržovali hygienická a bezpečnostní pravidla a správně používali materiály, 
nástroje a vybavení učebny.
Vedeme žáky ke vhodnému časovému rozvržení práce.
Kompetence digitální:
Umožňujeme žákům využívat digitální technologie při výuce. 
Učíme žáky vyhledávat a kriticky posuzovat získané informace o umění.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou vždy předem seznámeni s podmínkami hodnocení. Učitel při hodnocení přihlíží zejména ke splnění 
podmínek zadání. Součástí hodnocení je obhajoba vlastní práce. Žáci jsou hodnoceni známkou.  

   

Výtvarná výchova 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ
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

rozpoznává, pojmenovává linie a tvary kresba

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní správně namíchá a nanese barvy na plochu; vyjmenuje malba, barva
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Výtvarná výchova 1. ročník

zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

základní barvy; klade barvy tak, aby byla pokryta celá 
plocha

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům

lidové tradice a zvyky

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
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

rozvíjí fantazii pomocí výtvarných technik, vytvoří 
ilustraci k pohádce

ilustrace, fantazie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Vzájemné hodnocení prací

   

Výtvarná výchova 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 

chápe vztah ilustrace a literárního díla ilustrace, fantazie
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Výtvarná výchova 2. ročník

uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ
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
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

seznámí se s jednoduchou grafikou grafika

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům

lidové zvyky a tradice

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
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

rozvíjí smysl pro prostor, pracuje s netradičními 
materiály

prostorová práce

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 

pracuje s linií a tvary, rytmicky opakuje jednotlivé prvky kresba
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Výtvarná výchova 2. ročník

uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace
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
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

míchá barvy, uvědomuje si symboliku barev malba

   

Výtvarná výchova 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ
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

zdokonaluje se v kresbě, uvědomuje si rozdíl mezi 
celkem a detailem

kresba

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
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

zdokonaluje se v malbě, seznámí se s pojmem barevný 
kontrast

malba

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, rozvíjí cit pro prostor, pracuje s přírodním materiálem prostorová práce



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

257

Výtvarná výchova 3. ročník

objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ
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
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
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
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

seznámí se s dalším druhem grafické techniky (frotáž) grafika

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům

lidové zvyky a tradice

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
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

seznámí se s významnými českými ilustrátory, tvoří 
ilustarci na základě vlastního prožitku

ilustrace, fantazie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Příroda na jaře
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Výtvarná výchova 3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvoj kreativity

   

Výtvarná výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

zdokonaluje se v kresbě, pokusí se vystihnout objem 
pomocí stínování, experimentuje s různými druhy linií

kresba

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-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

zdokonaluje se v technice malby, volí výtvarný materiál 
pro vhodné krytí plochy (vodové barvy, tempery, suchý 
pastel)

malba
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Výtvarná výchova 4. ročník

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

rozvíjí cit pro prostor, modeluje podle skutečnosti prostorová práce

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

seznámí se s dalším druhem grafické techniky 
(monotyp)

grafika

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-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům

lidové zvyky a tradice

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 

uvědomuje si proporce lidské postavy proporce lidské postavy
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Výtvarná výchova 4. ročník

barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace
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-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

chápe funkci ilustrace a její výrazové prostředky ilustrace

   

Výtvarná výchova 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 

zdokonaluje se v konkrétních výtvarných technikách, ke 
splnění záměru volí vhodnou výtvarnou techniku, rozvíjí 
smyslovou citlivost

kresba, malba, grafika



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

261

Výtvarná výchova 5. ročník

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy
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-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

rozeznává různé tvary písma, z písmen vytvoří 
jednoduchou kompozici

písmo

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

uvědomí si funkci dekorativního prvku dekor

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

rozvíjí cit pro prostor, modeluje podle skutečnosti prostorová práce

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

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům

lidové tradice a zvyky
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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
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil
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)

seznámí se s anatomií lidské hlavy portrét

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Uplatnění vlastní fantazie

   

Výtvarná výchova 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává 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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

vybírá z prvků vizuálně obrazných vyjádření a vytváří z 
nich jednoduché kompozice

linie, tvar a objem (kresba, malba)
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Výtvarná výchova 6. ročník

upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření
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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

uspořádá vybrané prvky vizuálně obrazných vyjádření v 
ploše, objemu či prostoru

vztahy a uspořádání prvků v ploše, kontrast, rytmus

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
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

vysvětlí rozdíl mezi studenou a teplou barvou, dokáže 
namíchat různé odstíny barev, využívá poznatky o 
barvách k vlastní kreativní činnosti

světlo a barevné kvality, teplé a studené barvy, 
kontrast

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

užívá základní prvky pro výstavbu kompozičního plánu 
obrazu, uvědomuje si rozdíl mezi reálnou podobou 
světa a svou fantazií

přírodní motivy, člověk
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Výtvarná výchova 6. ročník

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření
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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům

lidové tradice, zvyky a svátky

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
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

zobrazuje vlastní osobité fantazijní představy fantazie, ilustrace

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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

rozvíjí smysl pro estetické cítění, uplatňuje vlastní 
originalitu

design
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Výtvarná výchova 6. ročník

upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přírodní motivy, člověk

   

Výtvarná výchova 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává 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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

řadí, seskupuje, zmenšuje, zvětšuje a vrství prvky 
vizuálně obrazných vyjádření

linie, tvar a objem (kresba, malba)

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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

využívá výrazových možností barev a jejich kombinací světlo a barva, odstín, sytost, tón, harmonie
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Výtvarná výchova 7. ročník

vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření
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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

seznámí se s jednoduchými grafickými technikami grafika

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
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

vnímá různými smysly skutečnost a zaznamenává ji rozvíjení smyslové citlivosti

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům

lidové tradice, zvyky a svátky
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Výtvarná výchova 7. ročník

a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření
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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

seznámí se s druhy písma a rozvíjí své estetické cítění písmo

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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

využívá dekorativní postupy k vlastní tvorbě design

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvíjení smyslové citlivosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvíjení smyslové citlivosti
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Výtvarná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• 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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

využívá druhy perspektivy, různými technikami stínování 
vyjádří objem

linie, tvar, objem (kresba, malba)

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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

zdokonaluje se v grafických technikách (linoryt, tisk z 
koláže)

grafika

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 

seznámí se s konkrétním uměleckým směrem a jeho 
představitelem, při vlastní tvorbě se inspiruje výtvarnou 

inspirace uměleckým dílem
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Výtvarná výchova 8. ročník

je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

technikou nebo námětem autora

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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům

lidové tradice, zvyky a svátky

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

obhájí a zhodnotí svou práci, rozvíjí komunikační 
schopnosti a hodnotící dovednosti

prezentace a obhajoba samostatné domácí 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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

zamyslí se nad podobou a využitím písma v současném 
umění

písmo
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Výtvarná výchova 8. ročník

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
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

zařadí významné stavby do historických souvislostí, 
inspiruje se v současném umění k vlastní tvorbě

prostorová práce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Inspirace uměleckým dílem
Prostorová práce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Inspirace uměleckým dílem
Prostorová práce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Prezentace a obhajoba samostatné domácí práce

   

Výtvarná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Výtvarná výchova 9. 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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

zdokonaluje se v konkrétních výtvarných technikách, ke 
splnění záměru volí vhodnou výtvarnou techniku, rozvíjí 
smyslovou citlivost

výtvarné techniky (kresba, malba, grafika, prostorová 
práce, koláž, fotografie)

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
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům

lidové tradice, zvyky a svátky

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

seznámí se s významnými představiteli z oblasti 
fotografie, využívá digitální technologie k zachycení 
skutečnosti

inspirace uměleckým dílem (fotografie)

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 

pracuje s kompozicí, stylizuje písmo
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Výtvarná výchova 9. ročník

a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

k tvorbě využívá některé metody současného 
výtvarného umění (počítačová grafika, animace, video)

počítačová grafika

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

obhájí a zhodnotí svou práci, rozvíjí komunikační 
schopnosti a hodnotící dovednosti

prezentace a obhajoba samostatné domácí práce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
prezentace a obhajoba samostatné domácí práce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
lidové tradice, zvyky a svátky
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
písmo, počítačová grafika
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5.17 Tělesná výchova 

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

Celkem

2 2 3 2 2 2 2 2 2 19
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Tělesná výchova plní funkci regenerace a kompenzace jednostranné zátěže. Přináší 

základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví s cílem vytvořit pocit celoživotní potřeby aktivního 
pohybu. Vede žáky k aktivnímu rozvoji a k ochraně zdraví a učí je být za ně odpovědný. Obor směřuje žáky k 
poznání vlastních pohybových možností a zájmů, k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na 
tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Při realizaci tohoto oboru je kladen důraz na praktické 
pohybové dovednosti. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti 
řízené a výběrové. Vede žáky k samostatnému hodnocení úrovně zdatnosti a učí zařazovat pohybové 
činnosti do denního režimu k uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj 
zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení. 

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

Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku v celkové časové dotaci 11 hodin a v 6. až 
9. ročníku v celkové časové dotaci 8 hodin. Ve třetím ročníku probíhá výuka plavání v rozsahu 40 hodin, 
proto je zde výuka posílena o 1 disponabilní hodinu. Výuka probíhá v tělocvičnách, na školním hřišti a v 
plavecké hale. Mimo pravidelnou výuku škola organizuje pro žáky 3. - 9. tříd fakultativní sportovní výjezdy 
se zaměřením na lyžování, snowboarding, běžecké lyžování, cyklistiku, turistiku a vodácké sporty.

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k osvojení základního tělocvičného názvosloví a nových pohybových dovedností.
Vhodnými metodami a způsoby práce motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do vyučovacího procesu.

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

Vedeme žáky k uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí.
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Název předmětu Tělesná výchova
Vedeme žáky k týmové spolupráci, k řešení problémů v souvislosti s nesportovním chováním a úrazem.
Kompetence komunikativní:
Po žácích vyžadujeme reagovat na základní povely a pokyny.
Žáky vedeme ke spolupráci, vzájemnému naslouchání a respektování druhých.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k jednání v duchu fair – play, k vzájemné spolupráci, k dodržování daných pravidel.
Žáky učíme respektu k opačnému pohlaví.
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k realizaci pravidelného pohybového režimu.
Učíme žáky samostatnosti.
Žáky motivujeme k postupnému zlepšování své zdatnosti.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k uplatňování zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech a v běžném životě.
Kompetence digitální:
Žáky motivujeme k vyhledávání informací k aktuálním sportovním událostem.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Výuka plavání probíhá ve třetím ročníku v rozsahu 40 hodin. Součástí výuky tělesné výchovy mohou být i 
fakultativní kurzy pro žáky 3. - 9. tříd se zaměřením na lyžování, snowboarding, běžecké lyžování, cyklistiku, 
turistiku a vodácké sporty. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou vždy předem seznámeni.
   

Tělesná výchova 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a dodržuje základní pravidla bezpečného chování v základní pravidla chování v prostředí sportoviště
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Tělesná výchova 1. ročník

bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

prostorách sportoviště
uplatňuje zásady hygieny při pohybových činnostech
dodržuje bezpečnost při pohybových činnostech

vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
příprava a ukládání nářadí a pomůcek

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny a povely základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
signály

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

chápe a zvládá přípravu organismu před a po pohybové 
zátěži

protahovací cvičení, průpravná, relaxační a 
kompenzační cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá průpravné cviky pro kotoul vpřed a vlastní kotoul
přejde nízkou kladinku bez opory
přeskočí několikrát plynule švihadlo
přeskakuje překážky samostatně nebo s dopomocí

přechod kladiny, přeskoky švihadla, přeskoky nízkých 
překážek

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se správný styl šplhu na tyči
snaží se zlepšovat své pohybové dovednosti v souladu s 
individuálními předpoklady

šplh na tyči, ručkování na žebřinách

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

koordinuje pohyb s hudebním doprovodem kondiční cvičení s hudebním doprovodem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

vyvine maximální možnou rychlost na krátký úsek
rozloží své síly při vytrvalostním běhu

běh rychlý a vytrvalostní

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 

zvládá správnou techniku odrazu ke skoku do dálky z 
místa

skok do dálky z místa
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usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá správnou techniku hodu míčku na maximální 
vzdálenost i na cíl

hod míčkem do dálky i na cíl

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá správnou techniku vedení a zpracování míče, 
hodu míčem jednoruč vrchem
zdokonaluje se v manipulaci s herním náčiním

vedení a zpracování míče, přihrávka rukou jednoruč 
vrchem
manipulace s herním náčiním

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

spolupracuje při týmových činnostech a soutěžích pohybové hry a aktivity

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

chápe roli jednotlivce v týmu
učí se správně reagovat na herní situace
dodržuje zjednodušená pravidla hry
jedná v duchu fair play

sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel 
(např. vybíjená,florbal)

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

zvládá chůzi, běh terénem i překonávání přírodních 
překážek

turistika a pobyt v přírodě, realizováno na školních 
výletech, škole v přírodě a jiných akcích pořádaných 
mimo areál školy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Objevování svých schopností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Hry ve skupině

   

Tělesná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

dodržuje pravidla chování na sportovišti, zásady 
bezpečnosti při přípravě náčiní a při pohybových 
činnostech
uplatňuje zásady hygieny při pohybových činnostech

pravidla chování v prostředí sportoviště, organizace 
prostoru a činností, hygiena pohybových činností

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje správně na základní pokyny, povely a signály základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a 
signály

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

chápe a zvládá přípravu svého organismu na pohybovou 
zátěž a uplatňuje ji i v běžném životě

napínací a protahovací cvičení, přípravná cvičení před 
a po pohybové zátěži
kompenzační, průpravná a relaxační cvičení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

zvládá pohybové činnosti jednotlivce, usiluje o jejich 
zlepšení
spolupracuje při týmových pohybových činnostech a 
soutěžích
seznamuje se a aktivně podílí na různých netradičních 
pohybových hrách

pohybové hry a aktivity
rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybu

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá průpravné cviky pro kotoul vpřed a vlastní kotoul
přejde nízkou kladinku bez opory
přeskočí několikrát plynule švihadlo
překážky přeskakuje samostatně nebo s dopomocí
zdokonaluje správný styl šplhu na tyči a ručkování na 
žebřinách

kotoul, kladina, přeskoky švihadla a nízkých překážek
šplh na tyči, ručkování na žebřinách

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

napodobuje jednoduché činnosti, koordinuje pohyb s 
hudebním doprovodem
pohybem vyjadřuje prožitek při hudebním doprovodu

kondiční cvičení s hudebním doprovodem, vyjádření 
melodie a rytmu pohybem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

vyvine přiměřenou sílu k prováděné pohybové činnosti, 
spolupracuje ve skupině, dbá na bezpečnost 

úpolové hry, přetahy a přetlaky
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jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

prováděných činností

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá startovní povely, vyvine maximální rychlost na 
krátký úsek, při vytrvalostním běhu si rozvrhne své síly
zdokonaluje svou techniku odrazu ke skoku z místa i 
rozběhu
zdokonaluje správnou techniku odhodu míčku na 
maximální vzdálenost i na cíl
posuzuje své výkony a porovnává s výkony ostatních

běh rychlý a vytvrvalostní
skok do dálky
hod míčem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zdokonaluje správnou techniku vedení a zpracování 
míče, přihrávky
zvládá a zdokonaluje techniku používání sportovního 
náčiní při pohybové činnosti
koordinuje své pohyby s osvojovanou činností

individuální míčová technika, přihrávky
manipulace s herním náčiním

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

chápe roli jednotlivce v týmu, využívá své herní 
dovednosti, spolupracuje v týmu
učí se správně reagovat na herní situace
dodržuje zjednodušená pravidla hry, řídí se pokyny 
rozhodčího
jedná v duchu fair play

sportovní hry, varianty her, utkání podle 
zjednodušených pravidel (vybíjená, přehazovaná, 
košíková, florbal a jiné)

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

zvládá chůzi, běh terénem, překonávání přírodních 
překážek
seznamuje se s pravidly ochrany přírody a řídí se jimi
dodržuje pokyny a zásady bezpečnosti, seznámí se se 
základy poskytování první pomoci

turistika a pobyt v přírodě, realizováno na školních 
výletech, škole v přírodě a jiných akcích pořádaných 
mimo areál školy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Sportovní hry - spolupráce při týmových hrách
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Sportovní hry - pravidla hry, fair play
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

dodržuje pravidla chování na sportovišti, zásady 
bezpečnosti při přípravě náčiní a při pohybových 
činnostech
uplatňuje zásady hygieny při pohybových činnostech

pravidla chování v prostředí sportoviště, organizace 
prostoru a činností, hygiena pohybových činností

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje správně na základní pokyny, povely a signály základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a 
signály

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

chápe a zvládá přípravu svého organismu na pohybovou 
zátěž a uplatňuje ji i v běžném životě

napínací a protahovací cvičení, přípravná cvičení před 
a po pohybové zátěži
kompenzační, průpravná a relaxační cvičení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

zvládá pohybové činnosti jednotlivce, usiluje o jejich 
zlepšení
spolupracuje při týmových pohybových činnostech a 
soutěžích
seznamuje se a aktivně podílí na různých netradičních 
pohybových hrách

pohybové hry a aktivity
rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybu

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá průpravné cviky pro kotoul vpřed a vlastní kotoul
přejde nízkou kladinku bez opory
přeskočí několikrát plynule švihadlo
překážky přeskakuje samostatně nebo s dopomocí
zdokonaluje správný styl šplhu na tyči a ručkování na 
žebřinách

kotoul, kladina, přeskoky švihadla a nízkých překážek
šplh na tyči, ručkování na žebřinách
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

vyvine přiměřenou sílu k prováděné pohybové činnosti,
spolupracuje ve skupině, dbá na bezpečnost 
prováděných činností

úpolové hry, přetahy a přetlaky

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá startovní povely, vyvine maximální rychlost na 
krátký úsek, při vytrvalostním běhu si rozvrhne své síly
zdokonaluje svou techniku odrazu ke skoku z místa i 
rozběhu
zdokonaluje správnou techniku odhodu míčku na 
maximální vzdálenost i na cíl
posuzuje své výkony a porovnává s výkony ostatních

běh rychlý a vytvrvalostní
skok do dálky
hod míčem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

zdokonaluje správnou techniku vedení a zpracování 
míče, přihrávky
zvládá a zdokonaluje techniku používání sportovního 
náčiní při pohybové činnosti
chápe roli jednotlivce v týmu, využívá své herní 
dovednosti, spolupracuje v týmu
učí se správně reagovat na herní situace
dodržuje zjednodušená pravidla hry, řídí se pokyny 
rozhodčího
jedná v duchu fair play

sportovní hry, varianty her, utkání podle 
zjednodušených pravidel
individuální míčová technika, přihrávky, manipulace s 
herním náčiním

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 
plavání
v souladu s individuálními předpoklady zvládá základní 
plavecké dovednosti a vybrané plavecké techniky
seznamuje se a uplatňuje prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti
dodržuje zásady bezpečnosti při přesunu na sportoviště

adaptace na vodní prostředí, hygiena plavání
základní plavecké dovednosti
vybrané plavecké techniky
prvky sebezáchrany a bezpečnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvíjení vlastních schopností
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Tolerance k odlišnosti jiných

   

Tělesná výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

dodržuje pravidla chování na sportovišti, zásady
bezpečnosti při přípravě náčiní a při pohybových 
činnostech
uplatňuje zásady hygieny při pohybových činnostech a 
základy první pomoci
osvojuje si používané názvosloví tělesných cvičení, 
reaguje na pokyny, povely a signály

pravidla chování v prostředí sportoviště, organizace 
prostoru a činností, hygiena pohybových činností, 
první pomoc
základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a 
signály

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
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

používá ucelenou sestavu cviků k přípravě organismu na 
zátěž a uplatňuje ji i v běžném životě
odstraňuje chyby v držení těla
základními metodami a způsoby zvyšuje úroveň svých 
pohybových schopností

napínací a protahovací cvičení, přípravná cvičení před 
a po pohybové zátěži
kompenzační, průpravná a relaxační cvičení
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

zvládá pohybové činnosti jednotlivce, usiluje o jejich 
zlepšení
spolupracuje při týmových pohybových činnostech a 
soutěžích
seznamuje se a aktivně podílí na různých netradičních 
pohybových hrách

pohybové hry a aktivity
rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybu

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

seznamuje se s názvoslovím cvičebních poloh, postojů a 
pohybů částí těla
zvládá průpravné cviky pro kotoul vpřed a vzad a vlastní 
kotoul
provádí jednoduché typy chůze a přeběhy i s obraty na 
nízké kladince bez opory
přeskočí několikrát plynule švihadlo různými způsoby
překážky přeskakuje samostatně nebo s dopomocí 
odrazem z můstku nebo trampolínky
zdokonaluje správný styl šplhu na tyči a ručkování na 
žebřinách
při houpání na kruzích využívá pohybů těla, provede 
bezpečný doskok

základní a sportovní gymnastika
- akrobacie
- trampolína
- přeskok
- šplh, cvičení na žebřinách
- kruhy
- kladina

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
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

vyvine přiměřenou sílu k prováděné pohybové činnosti,
spolupracuje ve dvojici a ve skupině, dbá na bezpečnost 
prováděných činností

úpolové hry, přetahy a přetlaky

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

nacvičuje speciální běžecká cvičení
reaguje na startovní povely k nízkému a polovysokému 
startu
seznamuje se se základy štafetové předávky
zlepšuje rychlost a vytrvalost v bězích na krátké a 
střední vzdálenosti

atletika
- nízký, polovysoký start
- štafetová předávka
- běhy na krátké a dlouhé tratě
- skok vysoký
- skok daleký
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Tělesná výchova 4. ročník

u skoků do dálky rozvíjí své odrazové schopnosti z místa, 
koordinuje fázi rozběhu a odrazu
k překonání laťky nacvičuje střižný způsob a techniku 
flopu
zdokonaluje správnou techniku odhodu míčku na 
maximální vzdálenost a na cíl
měří, porovnává a hodnotí svůj výkon

- hod míčkem

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

zdokonaluje herní činnosti jednotlivce, využívá své 
dovednosti při činnostech v týmu
zvládá a zdokonaluje techniku používání sportovního 
náčiní při pohybové činnosti
hodnotí úroveň zvládnutých pohybových dovedností
získané dovednosti uplatňuje ve hře, spolupracuje v 
týmu
učí se správně reagovat na herní situace, rozvíjí herní 
myšlení, improvizuje ve hře
dodržuje zjednodušená pravidla hry, řídí se pokyny 
rozhodčího
jedná v duchu fair play

sportovní hry
- vybíjená
- přehazovaná
- kopaná
- basketbal
- volejbal
- házená
- florbal

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka
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

dodržuje pravidla bezpečného chování v terénu a 
dopravních prostředcích
zvládá chůzi, běh terénem a překonávání přírodních 
překážek, seznámí se s prvky táboření
pojmenuje a uplatňuje zásady bezpečného pohybu v 
horském prostředí, na sjezdových, běžeckých tratích a 
vleku
nacvičuje dovednosti na běžeckých a sjezdových lyžích, 
popřípadě na snowboardu
seznamuje se s pravidly ochrany přírody a řídí se jimi

fakultativní sportovní výjezdy
- lyžařský výcvik
- pobyt v přírodě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Posilování sebevědomí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Tělesná výchova 4. ročník

Spolupráce ve skupině, obrana proti šikaně
   

Tělesná výchova 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

dodržuje pravidla chování na sportovišti, zásady 
bezpečnosti při přípravě náčiní a při pohybových 
činnostech
uplatňuje zásady hygieny při pohybových činnostech a 
základy první pomoci
osvojuje si používané názvosloví tělesných cvičení, 
reaguje na pokyny, povely a signály

pravidla chování v prostředí sportoviště, organizace 
prostoru a činností
hygiena pohybových činností, první pomoc
základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a 
signály

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
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

používá ucelenou sestavu cviků k přípravě organismu na 
zátěž a uplatňuje ji i v běžném životě
odstraňuje chyby v držení těla
základními metodami a způsoby zvyšuje úroveň svých 
pohybových schopností

napínací a protahovací cvičení, přípravná cvičení před 
a po pohybové zátěži
kompenzační, průpravná a relaxační cvičení

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními zvládá pohybové činnosti jednotlivce, usiluje o jejich pohybové hry a aktivity
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Tělesná výchova 5. ročník

předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

zlepšení
spolupracuje při týmových pohybových činnostech a 
soutěžích
seznamuje se a aktivně podílí na různých netradičních 
pohybových hrách

rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybu

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

seznamuje se s názvoslovím cvičebních poloh, postojů a 
pohybů částí těla
zvládá průpravné cviky pro kotoul vpřed a vzad a vlastní 
kotoul
provádí průpravná cvičení pro stoj na rukou a na hlavě
provádí jednoduché typy chůze a přeběhy i s obraty na 
nízké kladince bez opory
přeskočí několikrát plynule švihadlo různými způsoby
překážky přeskakuje samostatně nebo s dopomocí 
odrazem z můstku nebo trampolínky
zdokonaluje správný styl šplhu na tyči a ručkování na 
žebřinách
při houpání na kruzích využívá pohybů těla, provede 
bezpečný doskok

základní a sportovní gymnastika
- akrobacie
- trampolína
- přeskok
- šplh, cvičení na žebřinách
- kruhy
- kladina

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
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

vyvine přiměřenou sílu k prováděné pohybové činnosti,
spolupracuje ve dvojici a ve skupině, dbá na bezpečnost 
prováděných činností

úpolové hry, přetahy a přetlaky

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

nacvičuje speciální běžecká cvičení
reaguje na startovní povely k nízkému a polovysokému 
startu
seznamuje se se základy štafetové předávky
zlepšuje rychlost a vytrvalost v bězích na krátké a 
střední vzdálenosti

atletika
- nízký, polovysoký start
- štafetová předávka
- běhy na krátké a dlouhé tratě
- skok vysoký
- skok daleký
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Tělesná výchova 5. ročník

u skoků do dálky rozvíjí své odrazové schopnosti z místa, 
koordinuje fázi rozběhu a odrazu
k překonání laťky nacvičuje střižný způsob a techniku 
flopu
zdokonaluje správnou techniku odhodu míčku na 
maximální vzdálenost a na cíl
měří, porovnává a hodnotí svůj výkon

- hod míčkem

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

zdokonaluje herní činnosti jednotlivce, využívá své 
dovednosti při činnostech v týmu
zvládá a zdokonaluje techniku používání sportovního 
náčiní při pohybové činnosti
hodnotí úroveň zvládnutých pohybových dovedností
získané dovednosti uplatňuje ve hře, spolupracuje v 
týmu
učí se správně reagovat na herní situace, rozvíjí herní 
myšlení, improvizuje ve hře
dodržuje zjednodušená pravidla hry, řídí se pokyny 
rozhodčího
jedná v duchu fair play

sportovní a netradiční hry
- vybíjená
- přehazovaná
- kopaná
- basketbal
- volejbal
- házená
- florbal
- ringo, softbal, líný tenis

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka
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

dodržuje pravidla bezpečného chování v terénu a 
dopravních prostředcích
zvládá chůzi, běh terénem a překonávání přírodních 
překážek, seznámí se s prvky táboření
pojmenuje a uplatňuje zásady bezpečného pohybu v 
horském prostředí, na sjezdových, běžeckých tratích a 
vleku
nacvičuje dovednosti na běžeckých a sjezdových lyžích, 
popřípadě na snowboardu
seznamuje se s pravidly ochrany přírody a řídí se jimi

fakultativní sportovní výjezdy
- lyžařský výcvik
- pobyt v přírodě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Spolupráce v týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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Tělesná výchova 5. ročník

Dodržování zásad fair play
   

Tělesná výchova 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

dodržuje zásady bezpečného chování na sportovišti
jedná dle zásad fair play
osvojuje si používané názvosloví tělesných cvičení
ovládá postupy k ošetření drobných i vážnějších 
poranění
uplatňuje hygienické návyky

základní pravidla chování na sportovišti v podmínkách 
školní TV
terminologie tělesných cvičení
první pomoc, hygiena

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

používá ucelenou sestavu cviků k přípravě organismu na 
zátěž
odstraňuje chyby v držení těla
základními metodami a způsoby zvyšuje úroveň svých 
pohybových schopností

průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační 
cvičení

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

seznamuje se s názvoslovím cvičebních, poloh, postojů a 
pohybů částí těla
poskytuje záchranu a dopomoc při náročnějších 
cvičeních
provede kotoul vpřed a vzad
nacvičuje kotoul letmo
nacvičuje kotoul vzad do zášvihu
nacvičuje stoj na rukou s dopomocí

základní, sportovní a rytmická gymnastika
- akrobacie
- trampolína
- přeskok
- hrazda
- kruhy
- kladina
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Tělesná výchova 6. ročník

skáče odrazem z trampolínky
přeskakuje kozu nadél i našíř roznožkou
provádí seskok ze vzporu zákmihem
seznamuje se s technikou výmyku
s dopomocí provádí svis vznesmo a svis střemhlav
při houpání na kruzích využívá pohybů těla ke 
zvýraznění předhupu a záhupu
provádí jednoduché typy chůze a přeběhy i s obraty na 
kladince
různými způsoby provádí přeskoky přes švihadlo
ovládá techniku šplhu s přírazem
provádí rytmizovanou chůzi a běh s využitím prostoru i s 
obměnami tempa
procvičuje polkový i valčíkový krok
hodnotí provedení vybraných gymnastických prvků
hodnotí rytmické a taneční dovednosti

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

s partnerem provádí přetahy, přetlaky, úpolové odpory úpoly

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

nacvičuje speciální běžecká cvičení
využívá nízkého startu
seznamuje se se základy štafetové předávky
zlepšuje rychlost a vytrvalost v bězích na krátké a 
střední vzdálenosti
koordinuje fázi rozběhu a odrazu
rozměřuje si délku rozběhu
rozvíjí své odrazové schopnosti
k překonání laťky nacvičuje střižný způsob a techniku 
flopu
spojuje fázi rozběhu a odhodu
hodnotí svou výkonnost

atletika
- nízký start
- štafetová předávka
- běhy na krátké a dlouhé tratě
- skok vysoký
- skok daleký
- hod míčkem

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

aktivně se zapojuje a rozvíjí pohybové předpoklady
spolupracuje a podílí se na plnění cíle hry

drobné pohybové hry
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Tělesná výchova 6. ročník

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

akceptuje svou roli při hře

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

seznamuje se s pravidly sportovních a netradičních her
zdokonaluje herní činnosti jednotlivce
hodnotí úroveň zvládnutých pohybových dovedností
získané dovednosti uplatňuje ve hře
rozvíjí herní myšlení, improvizuje ve hře

sportovní a netradiční hry
- kopaná
- basketbal
- volejbal
- házená
- florbal
- pálkovací hry
- ringo
- badminton
- softtenis
- stolní tenis
- přehazovaná

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
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
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

seznamuje se zásadami bezpečného pohybu v horském 
prostředí
dodržuje pravidla chování a jednání na sjezdových a 
běžeckých tratích
nacvičuje dovednosti na běžeckých a sjezdových lyžích, 
popřípadě na snowboardu
seznamuje se s pravidly chovaní a jízdou na vleku
seznamuje se se základy jízdy na divoké vodě
umí odhadnout nebezpečná místa při splouvání řeky
používá patřičné bezpečnostní doplňky(plovací vesta)při 
sjíždění řeky
zná zásady při záchraně tonoucího
seznamuje se s pravidly pobytu v přírodě
orientuje se v turistických značkách a mapách
nacvičuje a v praxi dodržuje zásady jízdy na kole ve 
skupině a v silničním provozu
seznamuje se se zásadami bezpečného a ohleduplného 
chování v silničním provozu v roli chodce i cyklisty

fakultativní sportovní výjezdy
- lyžování (lyžařský výcvik)
- vodácký výcvik
- cykloturistika a pobyt v přírodě
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ovládá v praxi roli účastníka silničního provozu v pozici 
chodce i cyklisty
dovede poskytnout první předlékařskou pomoc

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Hodnocení úrovně pohybových dovedností a schopností
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vztah člověka k okolnímu prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vztahy uvnitř sociální skupiny
Dodržování zásad „ fair-play“

   

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-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

dodržuje zásady bezpečného chování na sportovišti
osvojuje si používané názvosloví tělesných cvičení
ovládá postupy k ošetření drobných i vážnějších 
poranění
uplatňuje hygienické návyky

základní pravidla chování na sportovišti v podmínkách 
školní TV
terminologie tělesných cvičení
první pomoc, hygiena

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

používá ucelenou sestavu cviků k přípravě organismu na 
zátěž

průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační 
cvičení
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

odstraňuje chyby v držení těla
základními metodami a způsoby zvyšuje úroveň svých 
pohybových schopností

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

používá názvosloví cvičebních, poloh, postojů a pohybů 
částí těla
poskytuje záchranu a dopomoc při náročnějších 
cvičeních
provádí kotoul vpřed a vzad do roznožení
provádí kotoul letmo odrazem snožmo
provádí stoj na hlavě
ovládá stoj na rukou s dopomocí
provádí přemet stranou
zdokonaluje kotoul vzad do zášvihu, stoje na rukou
odrazem z trampolínky skáče skoky prosté
přeskakuje roznožkou s oddáleným můstkem kozu nadél 
i našíř
nacvičuje skrčku přes kozu našíř
s dopomocí nacvičuje výmyk
s dopomocí provádí svis vznesmo a svis střemhlav
při houpání na kruzích využívá pohybů těla ke 
zvýraznění předhupu a záhupu
nacvičuje obraty u předhupu a záhupu
přechází kladinku chůzí, skoky a poskoky
provádí obraty a váhy
ovládá techniku šplhu s přírazem
provádí přeskoky přes švihadlo různými technikami
provádí rytmizovanou chůzi a běh s využitím prostoru i s 
obměnami tempa
synchronizuje pohyby těla do rytmu hudby
hodnotí provedení vybraných gymnastických prvků
hodnotí rytmické a taneční dovednosti

základní, sportovní a rytmická gymnastika
- akrobacie
- trampolína
- přeskok
- hrazda
- kruhy
- kladina

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

s partnerem provádí přetahy, přetlaky, úpolové odpory
rozvíjí silové schopnosti při úpolových hrách

úpoly

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové využívá nízkého startu atletika
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činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

zdokonaluje speciální běžecká cvičení
zdokonaluje provedení štafetové předávky
zvyšuje výkonnost v bězích na krátké a střední 
vzdálenosti
koordinuje fázi rozběhu a odrazu
rozměřuje si délku rozběhu
rozvíjí své odrazové schopnosti
rozvíjí techniku flopu
spojuje fázi rozběhu a odhodu
hodnotí svou výkonnost

- nízký start
- štafetová předávka
- běhy na krátké a dlouhé tratě
- skok vysoký
- skok daleký
- hod míčkem

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

aktivně se zapojuje a rozvíjí pohybové předpoklady
spolupracuje a podílí se na plnění cíle hry
akceptuje svou roli ve hře

drobné pohybové hry

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

osvojuje si pravidla sportovních a netradičních her
zdokonaluje herní činnosti jednotlivce
hodnotí úroveň zvládnutých pohybových dovedností
rozvíjí herní myšlení
reaguje na gesta rozhodčího

sportovní a netradiční hry
- kopaná
- basketbal
- volejbal
- házená
- florbal
- softbal
- ringo
- badminton
- softtenis
- stolní tenis
- přehazovaná

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

seznamuje se zásadami bezpečného pohybu v horském 
prostředí
dodržuje pravidla chování a jednání na sjezdových a 
běžeckých tratích

fakultativní sportovní výjezdy
- lyžování (lyžařský výcvik)
- vodácký výcvik
- cykloturistika a pobyt v přírodě
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provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

nacvičuje dovednosti na běžeckých a sjezdových lyžích, 
popřípadě na snowboardu
seznamuje se s pravidly chovaní a jízdou na vleku
seznamuje se se základy jízdy na divoké vodě
umí odhadnout nebezpečná místa při splouvání řeky
používá patřičné bezpečnostní doplňky(plovací vesta)při 
sjíždění řeky
zná zásady při záchraně tonoucího
seznamuje se s pravidly pobytu v přírodě
orientuje se v turistických značkách a mapách
nacvičuje a v praxi dodržuje zásady jízdy na kole ve 
skupině a v silničním provozu
seznamuje se se zásadami bezpečného a ohleduplného 
chování v silničním provozu v roli chodce i cyklisty
ovládá v praxi roli účastníka silničního provozu v pozici 
chodce i cyklisty
dovede poskytnout první předlékařskou pomoc

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vztahy uvnitř sociální skupiny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů u her zaměřených na spolupráci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Význam sportu a tělesné činnosti pro osobní zdraví 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Hodnocení úrovně pohybových dovedností a schopností

   

Tělesná výchova 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

dodržuje zásady bezpečného chování na sportovišti
řídí se zásadami fair play
osvojuje si používané názvosloví tělesných cvičení
ovládá postupy k ošetření drobných i vážnějších 
poranění
dodržuje hygienické návyky

základní pravidla chování na sportovišti v podmínkách 
školní TV
terminologie tělesných cvičení
první pomoc, hygiena

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

používá ucelenou sestavu cviků k přípravě organismu na 
zátěž
odstraňuje chyby v držení těla
základními metodami a způsoby zvyšuje úroveň svých 
pohybových schopností

průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační a vyrovnávací cvičení

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

používá názvosloví cvičebních, poloh, postojů a pohybů 
částí těla
poskytuje záchranu a dopomoc při náročnějších 
cvičeních
ovládá kotoul vpřed a vzad do roznožení
s dopomocí ovládá stoj na rukou a na hlavě
zdokonaluje kotoul vzad do zášvihu, do stoje na rukou
provádí kotoul letmo přes vyvýšenou překážku odrazem 
z trampolínky
nacvičuje salto vpřed odrazem z trampolínky
provádí roznožku přes kozu nadél

základní, sportovní a rytmická gymnastika
- akrobacie
- trampolína
- přeskok
- hrazda
- kruhy
- kladina
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nacvičuje skrčku přes kozu našíř
nacvičuje roznožku, skrčku přes švédskou bednu
s dopomocí provádí výmyk
nacvičuje podmet a toč vzad
s dopomocí provádí svis vznesmo a svis střemhlav
nacvičuje komíhání na kruzích
při houpání na kruzích využívá pohybů těla ke 
zvýraznění předhupu a záhupu
nacvičuje obraty u předhupu a záhupu
přechází kladinku chůzí, skoky a poskoky
provádí obraty a váhy
provádí rytmizovanou chůzi a běh s využitím prostoru i s 
obměnami tempa
synchronizuje pohyby těla do rytmu hudby
hodnotí provedení vybraných gymnastických prvků
hodnotí rytmické a taneční dovednosti

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

s partnerem provádí přetahy, přetlaky, úpolové odpory
rozvíjí silové schopnosti při úpolových hrách

úpoly

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

využívá nízkého startu
zdokonaluje speciální běžecká cvičení
zdokonaluje provedení štafetové předávky
zvyšuje výkonnost v bězích na krátké a střední 
vzdálenosti
koordinuje fázi rozběhu a odrazu
rozměřuje si délku rozběhu
rozvíjí své odrazové schopnosti
rozvíjí techniku flopu
spojuje fázi rozběhu a odhodu
hodnotí svou výkonnost

atletika
- nízký start
- štafetová předávka
- běhy na krátké a dlouhé tratě
- skok vysoký
- skok daleký
- vrh koulí

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 

aktivně se zapojuje a rozvíjí pohybové předpoklady
spolupracuje a podílí se na plnění cíle hry

drobné pohybové hry
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zatěžovanými svaly
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

získané dovednosti uplatňuje ve hře

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

opakuje pravidla sportovních a netradičních her
rozvíjí herní činnosti jednotlivce
hodnotí úroveň zvládnutých pohybových dovedností

sportovní a netradiční hry
- kopaná
- basketbal
- volejbal
- házená
- florbal
- pálkovací hry
- ringo
- badminton
- softtenis
- stolní tenis
- přehazovaná

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 

seznamuje se zásadami bezpečného pohybu v horském 
prostředí
dodržuje pravidla chování a jednání na sjezdových a 
běžeckých tratích
nacvičuje dovednosti na běžeckých a sjezdových lyžích, 
popřípadě na snowboardu
seznamuje se s pravidly chovaní a jízdou na vleku
seznamuje se se základy jízdy na divoké vodě
umí odhadnout nebezpečná místa při splouvání řeky
používá patřičné bezpečnostní doplňky(plovací vesta)při 

fakultativní sportovní výjezdy
- lyžování (lyžařský výcvik)
- vodácký výcvik
- cykloturistika a pobyt v přírodě
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přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

sjíždění řeky
zná zásady při záchraně tonoucího
seznamuje se s pravidly pobytu v přírodě
orientuje se v turistických značkách a mapách
nacvičuje a v praxi dodržuje zásady jízdy na kole ve 
skupině a v silničním provozu
seznamuje se se zásadami bezpečného a ohleduplného 
chování v silničním provozu v roli chodce i cyklisty
ovládá v praxi roli účastníka silničního provozu v pozici 
chodce i cyklisty
dovede poskytnout první předlékařskou pomoc

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zásady sportování ve volné přírodě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vztahy uvnitř sociální skupiny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita při řešení herních situací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace při utkání

   

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
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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
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

dodržuje zásady bezpečného chování na sportovišti
osvojuje si používané názvosloví tělesných cvičení
ovládá postupy k ošetření drobných i vážnějších 
poranění
uplatňuje hygienické návyky
odmítá drogy a jiné návykové látky

základní pravidla chování na sportovišti v podmínkách 
školní TV
terminologie tělesných cvičení
první pomoc, hygiena
sportovní etika zdraví

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

používá ucelenou sestavu cviků k přípravě organismu na 
zátěž
odstraňuje chyby v držení těla
základními metodami a způsoby zvyšuje úroveň svých 
pohybových schopností

průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační a vyrovnávací cvičení

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

používá názvosloví cvičebních, poloh, postojů a pohybů 
částí těla
poskytuje záchranu a dopomoc při náročnějších 
cvičeních
ovládá kotoul letmo přes vyvýšenou překážku
nacvičuje salto vpřed odrazem z trampolínky
secvičuje krátkou akrobatickou vazbu
provádí roznožku přes švédskou bednu nadél
provádí skrčku přes přes švédskou bednu našíř
nacvičuje výmyk tahem
provádí seskok zášvihem a sešin vpřed
nacvičuje toč vzad
provádí svis vznesmo a svis střemhlav
nacvičuje komíhání na kruzích a překot vzad
provádí sestavy z osvojených prvků
provádí rytmizovanou chůzi a běh s využitím prostoru i s 
obměnami tempa
pohyby těla reaguje na změnu tempa

základní, sportovní a rytmická gymnastika
- akrobacie
- trampolína
- přeskok
- hrazda
- kruhy
- kladina
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hodnotí provedení vybraných gymnastických prvků
hodnotí rytmické a taneční dovednosti

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

s partnerem provádí přetahy, přetlaky, úpolové odpory
rozvíjí silové schopnosti při úpolových hrách

úpoly

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

využívá nízkého startu
opakuje speciální běžecká cvičení
provádí štafetovou předávku v maximální rychlosti
zvyšuje výkonnost v bězích na krátké a střední 
vzdálenosti
koordinuje fázi rozběhu a odrazu
rozvíjí své odrazové schopnosti
užívá techniku flopu
spojuje fázi sunu a odvrhu
zpevňuje svalstvo ramenního kloubu
hodnotí svou výkonnost

atletika
- nízký start
- štafetová předávka
- běhy na krátké a dlouhé tratě
- skok vysoký
- skok daleký
- vrh koulí

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

aktivně se zapojuje a rozvíjí pohybové předpoklady
upevňuje své postavení v sociální skupině
spolupracuje a podílí se na plnění cíle hry
akceptuje svou roli ve hře

drobné pohybové hry

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

opakuje pravidla sportovních a netradičních her
automatizuje herní činnosti jednotlivce
získané dovednosti uplatňuje ve hře
hodnotí úroveň zvládnutých pohybových dovedností

sportovní a netradiční hry
- kopaná
- basketbal
- volejbal
- házená
- florbal
- softbal
- ringo
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TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

- badminton
- softtenis
- stolní tenis
- přehazovaná

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

seznamuje se zásadami bezpečného pohybu v horském 
prostředí
dodržuje pravidla chování a jednání na sjezdových a 
běžeckých tratích
nacvičuje dovednosti na běžeckých a sjezdových lyžích, 
popřípadě na snowboardu
seznamuje se s pravidly chovaní a jízdou na vleku
seznamuje se se základy jízdy na divoké vodě
umí odhadnout nebezpečná místa při splouvání řeky
používá patřičné bezpečnostní doplňky(plovací vesta)při 
sjíždění řeky
zná zásady při záchraně tonoucího
seznamuje se s pravidly pobytu v přírodě
orientuje se v turistických značkách a mapách
nacvičuje a v praxi dodržuje zásady jízdy na kole ve 
skupině a v silničním provozu
seznamuje se se zásadami bezpečného a ohleduplného 
chování v silničním provozu v roli chodce i cyklisty
ovládá v praxi roli účastníka silničního provozu v pozici 
chodce i cyklisty
dovede poskytnout první předlékařskou pomoc
odmítá drogy a jiné návykové látky

fakultativní sportovní výjezdy
- lyžování (lyžařský výcvik)
- vodácký výcvik
- cykloturistika a pobyt v přírodě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vztahy uvnitř sociální skupiny
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Komunikace při utkání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Morální, osobnostní a sociální rozvoj
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vztah člověka k okolnímu prostředí - zásady sportování v přírodě

    

5.18 Výchova ke zdraví 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
  Povinný  Povinný

   

Název předmětu Výchova ke zdraví
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví se zaměřuje především na prevenci v oblasti péče o zdraví, sociálně patologických jevů a 

učí žáky čelit vlastnímu ohrožení. Žáci poznávají sami sebe, hodnotu zdraví, ale také problémy spojené s 
poškozením zdraví v souvislosti s nemocemi nebo úrazy.
Zdraví je chápáno jako stav blaha všech tří složek – psychické, fyzické a sociální. Učivo proto obsahuje 
základní vědomosti a cesty k vytváření dovedností z oblasti prevence, stylu života, dospívání, mezilidských a 
partnerských vztahů, sexuální výchovy, stravovacích návyků či osobního bezpečí. Svým obsahem úzce 
souvisí se vzdělávací oblastí Člověk a prolíná do dalších vzdělávacích oblastí. 

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

Předmět se vyučuje v 7. a 9. ročníku v celkovém rozsahu 1 hodina týdně. Výuka probíhá v kmenových 
třídách nebo v počítačových učebnách. Součástí výuky jsou besedy a podle možností a nabídky i exkurze.

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví
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Název předmětu Výchova ke zdraví
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací z různých informačních zdrojů.
Stanovíme cíl na začátku hodiny a na konci zhodnotíme jeho dosažení.
Umožňujeme žákům využívat počítačové učebny k vyhledávání potřebných informací.
Umožňujeme žákům uplatnit vlastní nápady, tvořivost a jejich prezentaci.
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k vyjadřování vlastních názorů a rozvíjíme schopnost je obhájit.
Vedeme žáky a vyžadujeme od nich dodržování pravidel komunikace mezi lidmi.
Kompetence k řešení problémů:
Řešíme se žáky modelové situace, učíme je hledat správné řešení a vedeme je k vyslovování závěrů.
Vedeme žáky k osvojování si strategií při řešení problémů.
Kompetence sociální a personální:
Učíme žáky spolupracovat ve skupinách.
Vedeme žáky k organizaci práci v týmech při řešení problémů. 
Vyžadujeme dodržování daných pravidel.
Vedeme žáky k respektu k opačnému pohlaví.
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k odpovědnému přístupu ke svému zdraví.
Vedeme žáky k zodpovědnému rozhodování v situacích ohrožujících zdraví a život člověka.
Vyžadujeme od žáků respekt názorů druhých.
Kompetence pracovní:
Klademe důraz na kvalitní práci každého žáka a její dokončení v daném termínu.

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

Kompetence digitální:
Umožňujeme ve výuce smysluplně využívat informační technologie.

   

Výchova ke zdraví 6. ročník

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

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

rozumí pojmu kamarádství kamarádství, přátelství

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

přispívá k vytváření pravidel soužití pravidla soužití

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

orientuje se v pojmech souvisejících s rodinou manželství, rodičovství

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

vysvětlí pojem zdraví, uvede příklady 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

uplatňuje zásady nakládání s léky léky, lékárnička

hygiena - pojem, významVZ-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

uvede zásady osobní hygieny
hygiena - druhy

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

vysvětlí pojem prevence prevence

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

uvede příklady chování v oblasti prevence péče o zdraví a prevence
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VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

diskutuje v vlastních aktivitách rozvrh aktivit

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

vysvětlí pojmy spojené s výživou složky potravy

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

orientuje se v údajích na potravinových výrobcích složení potravy

poruchy příjmu potravy
alternativní strava

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

zhodnotí své stravovací návyky

zásady stolování
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

uvede příklady přenosu nákaz nemoci

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

uvede příklady prevence nákaz nemoci a jejich přenos

životní stylVZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

vysvětlí význam aktivního způsobu života a denního 
režimu pohyb, otužování

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

vysvětlí význam odpočinku druhy pohybu

dospíváníVZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

získá informace o dospívání
hygiena v dospívání
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Výchova ke zdraví 6. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a druhy pomoci
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Lékárnička
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Vliv reklamy
Násilí a média
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vliv vrstevníků

   

Výchova ke zdraví 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
nevhodné chování v oblasti sexuality
empatie
asertivní komunikace

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

respektuje pravidla soužití mezi různými skupinami lidí

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

seznámí se s vývojem vztahu okolí k dítěti právní problematika vztahu rodičů k dítěti
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Výchova ke zdraví 9. ročník

předčasnost pohlavního stykuVZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
rodičovství nezletilých

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

respektuje význam sexuality antikoncepce

předčasné ukončení těhotenstvíVZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

vysvětlí, proč není organismus dospívající dívky 
připravený na těhotenství a porod těhotenství, porod

pohlavně přenosné chorobyVZ-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

charakterizuje odpovědné sexuální chování
HIV/AIDS

"Zdraví21"
prevence chorob - civilizační, chronické

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

seznámí se s programy na podporu zdraví

spolupráce v oblasti zdravotní péče

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

navrhne svůj program zdraví prezentace projektů o zdraví

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

seznámí se s relaxačními technikami a vysvětlí jejich 
podstatu

relaxace

patologické závislosti
návykové látky

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 

je si vědom zdravotních a sociálních rizik patologických 
závislostí

hráčství
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Výchova ke zdraví 9. ročník

modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 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

vysvětlí problematiku zneužívání dopingu ve sportu a 
zaměstnání

doping a jeho druhy

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

je si vědom nebezpečí působení sekt na člověka sekty a jejich nebezpečí

první pomocVZ-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

zaujímá vhodný postoj v rizikových situacích
dopravní nehoda

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

používá osvojené vědomosti a techniky v situacích 
ohrožení zdraví

ochrana člověka za mimořádných situací

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

respektuje pravidla chování mezi chlapci a dívkami vztahy mezi chlapci a dívkami

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Zdraví"21"
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Zdraví"21"
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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Výchova ke zdraví 9. ročník

Kooperace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana člověka za mimořádných situací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Erotika a pornografie
Vliv médií
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Sexualita, předčasný pohlavní styk, rodičovství

    

5.19 Pracovní činnosti 

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

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Předmět Pracovní činnosti vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.     

Předmět je realizován v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí pracovat s různými materiály a 
osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost 
samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad 
bezpečnosti a hygieny při práci. Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti důležité pro jejich 
další život. V neposlední řadě podněcuje také podnikavost žáka a rozvíjí jeho tvořivost. Žáci zároveň mohou 
při praktických činnostech využívat znalosti i zkušenosti nabyté v jiných předmětech nebo v běžném životě.
V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, jenž žákům poskytuje důležité informace o trhu práce 
a pomáhá jim při odpovědném rozhodování v jejich profesním zaměření.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

309

Název předmětu Pracovní činnosti
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti je na 1. stupni rozdělen do 4 základních okruhů:
Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti na 2. stupni navazuje na výuku tohoto předmětu na 1.stupni. 
Na 2. stupni je tento předmět rozdělen do osmi tematických celků, ze kterých jsme pro realizaci v našem 
ŠVP zvolili pět:
Práce s technickými materiály
Pěstitelské práce
Provoz a údržba domácnosti
Příprava pokrmů
Svět práce

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

Ve všech ročnících je předmět Pracovní činnosti realizován v časové dotaci 1 hodina týdně. V 6. až 9. 
ročníku se třída zpravidla dělí na skupiny a předmět se vyučuje 2 hodiny týdně v cyklech (sudém či lichém).
Výuka předmětu Pracovní činnosti probíhá na prvním stupni většinou v kmenových třídách. Na druhém 
stupni v dílnách, na školním pozemku, ve cvičné kuchyňce a v učebně informatiky.
Do 6.ročníku jsou zařazeny tematické celky Práce s technickými materiály a Pěstitelské práce, v 7. ročníku 
Práce s technickými materiály a Příprava pokrmú, v 9. ročníku Provoz a údržba domácnosti. Tematický 
okruh Svět práce je zařazen do 8. ročníku do předmětu Volba povolání.

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k používání vhodné odborné terminologie a k užívání správných postupů při veškeré činnosti.
Vedeme žáky k badatelství, poznání a pochopení smyslu a cíle práce s různými materiály.
Zadáváme žákům takové  formy samostatných aktivit, při kterých samostatně vyhledávají, shromažďují, 
zpracovávají a hodnotí informace z různých zdrojů.

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

Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáka k citlivému vnímání problémové situace v pracovním procesu a poskytujeme mu  účinnou 
zpětnou vazbu.
Nabádáme žáky ke zhodnocení možných příčin neúspěchu a podněcujeme je k samostatnému návrhu a 
realizaci vlastního řešení.
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Název předmětu Pracovní činnosti
Kompetence komunikativní:
Umožňujeme žákům formulovat vlastní myšlenky a postupy práce úměrně jejich věku, vedeme je ke 
srozumitelnému a kultivovanému projevu.
Organizujeme skupinovou práci, která vyžaduje komunikaci, diskusi mezi žáky a respektování názorů 
druhých.
Vedeme žáky ke schopnosti sebehodnocení i k hodnocení druhých, k naslouchání druhým, k přijímání 
oprávněné kritiky druhých či k vhodné asertivní diskusi.
Kompetence sociální a personální:
Budujeme pozitivní vztah k práci, poskytujeme žákům prostor pro samostatné rozhodování i vlastní výběr 
vhodné pracovní činnosti.
Umožňujeme žákům prožívat úspěch a pocit sebeuspokojení z dobře vykonané práce.
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k pochopení práv a povinností druhých v souvislosti s pracovním procesem a k podřizování se 
pravidlům chování v pracovní skupině.
Vedeme žáky k poskytnutí základní první pomoci.
Kompetence pracovní:
Dbáme na to, aby žáci používali vhodné náčiní, nástroje, vybavení a materiály v souladu s vykonávanou 
činností.
Vedeme žáky k tomu, aby dodržovali zásady hygieny a pravidla BOZP a předcházeli tak rizikům spojeným s 
vykonávanou prací.
Vyhodnocujeme průběžné výsledky práce žáka a motivujeme je tak k vykonávání kvalitní práce.
Nabízíme a kombinuje různé činnosti a rozličné metody práce a poskytujme žákovi dostatek příležitostí k 
tomu, aby posoudil své reálné schopnosti v souvislosti s volbu své budoucí profese.
Vedeme žáky ke stanovené cílů své práce, k realizaci vlastních nápadů, k samostatné organizaci práce a k 
posouzení a zhodnocení vlastního výkon.
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k využívání digitálních technologií, které slouží k usnadnění práce, zefektivnění či 
zjednodušení pracovních postupů.
Seznamujeme žáky s novými technologiemi, vedeme je ke kritickému hodnocení jejich přínosu a 
reflektujeme jejich rizika.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou vždy předem seznámeni. 
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Pracovní činnosti 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytváří jednoduchými postupy předměty z tradiřních a 
netradičních materiálů

práce s drobným materiálem
jednoduchý výrobek z modelovací hmoty

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návrhu a předlohy práce s papírem a kartonem - předkládání, skládání, 
trhání, střihání apod.

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

zvládá elementární dovednosti při práci se stavebnicemi sestavování jednoduchého výrobku

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody a zaznamenává výsledky 
pozorování

pěstování a ošetřování rostlin

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny ošetřování pokojových rostlin
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování jednoduchá příprava stolu
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování pravidla správného stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Využití přírodních materiálů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Práce ve skupině

   

Pracovní činnosti 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
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Pracovní činnosti 2. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

seznamuje se s různými pracovními materiály
používá správné pracovní nástroje a pomůcky

práce s přírodninami podle ročního období
modelování jednoduchých tvarů podle vlastní 
představy nebo předlohy

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle jednoduché předlohy s doprovodným 
slovním návodem

práce s papírem a kartonem - střihání, skládání, trhání 
apod.

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

sestaví model podle představy z jednoduchých 
stavebnic

konstrukční činnosti

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

spolupracuje ve dvojici i ve skupinách
zaznamenává kresbou a jednoduchým popisem pokus

jednoduché pěstitelské pokusy

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o květiny ve třídě ošetřování rostlin
ověřování podmínek života rostlin

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví jednoduchou tabuli jednoduché prostírání, obsluha
úprava ovoce a zeleniny

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování zná pravidla správného stolování základy etikety u stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Třídění odpadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Výrobek z přírodnin

   

Pracovní činnosti 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Pracovní činnosti 3. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytváří kombinované práce (například z textilu, dřívek, 
přírodnin)

práce s přírodninami - navlékání, svazování, slepování 
apod.

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu konstrukční činnosti
jednoduchá montáž z kartonu, špejlí apod.

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy zvládá základy šití - navlékání nitě, zapošití a ukončení
provádí přední a zadní steh
přišívá knoflík

přední a zadní steh
přišívání knoflíku

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

provádí montáž a demontáž podle nákresu
zhotoví model dle vlastní představy

práce se stavebnicí
práce s modelovací hmotou

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování péče o pokojové rostliny - přesazování, kypření, 
hnojení

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny
používá jednoduché nástroje

vypěstování nenáročných plodin ze semen

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví jednoduchou tabuli
podílí se na přípravě jednoduchého pokrmu

příprava tabule
příprava jednoduchého pokrmu studené kuchyně

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování pojmenuje pravidla správného stolování základy společenského chování a správného stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Dodržování dohodnutých pravidel

   

Pracovní činnosti 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Pracovní činnosti 4. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

zvládá jednoduché pracovní postupy
volí vhodné pomůcky
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
zdokonaluje se v elementárních dovednostech

práce s papírem a kartonem
práce s textilem

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

využívá prvky lidových tradic
volí vhodné pomůcky a nástroje a náčiní vzhledem k 
použitému materiálu

práce s drobným materiálem
vánoční a velikonoční výrobek
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

zvládá jednoduché pracovní operace a postupy
pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu

práce se stavebnicí a sestavování modelu
konstrukční činnosti
jednoduchá montáž a demontáž

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

provádí jednoduché pěstitelské činnosti
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
organizuje a plánuje svou práci
volí vhodné pomůcky a nástroje
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
udržuje pořádek na pracovním místě
poskytne první pomoc při úrazu

pěstitelské práce
pěstování rostlin ze semen
pěstování pokojových rostlin

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm

orientuje se v záíkladním vybavením kuchyně
připraví samostatně jednoduchý pokrm
dodržuje pravidla správného stolování a společenského 

základní vybavení kuchyně
příprava jednoduchého pokrmu
jednoduchán úprava stolu
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Pracovní činnosti 4. ročník

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

chování
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu

pravidla společenského chování
první pomoc

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Pracuje s recyklovatelným materiálem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánuje organizaci své práce, utváří systematické postupy jednotlivých činností

   

Pracovní činnosti 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

zvládá jednoduché pracovní postupy
volí vhodné pomůcky
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
zdokonaluje se v elementárních dovednostech

práce s papírem a kartonem
práce s textilem

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

využívá prvky lidových tradic
volí vhodné pomůcky a nástroje a náčiní vzhledem k 
použitému materiálu

práce s drobným materiálem
vánoční a velikonoční výrobek
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

zvládá jednoduché pracovní operace a postupy
pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu

práce se stavebnicí a sestavování modelu
konstrukční činnosti
jednoduchá montáž a demontáž
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Pracovní činnosti 5. ročník

jednoduchého náčrtu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

provádí jednoduché pěstitelské činnosti
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
organizuje a plánuje svou práci
volí vhodné pomůcky a nástroje
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
vyhledá informace o jedovatých rostlinách a rostlinách 
způsobujících alergii
udržuje pořádek na pracovním místě
poskytne první pomoc při úrazu

pěstitelské práce
pěstování rostlin ze semen
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

orientuje se v základním vybavením kuchyně
porovná používanou techniku dříve a nyní
připraví samostatně jednoduchý pokrm
sestaví seznam potravin, nakoupí a vhodně uskladní
dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu

základní vybavení kuchyně
technika v kuchyni
příprava jednoduchého pokrmu
výběr, nákup a skladování potravin
jednoduchá úprava stolu
pravidla společenského chování
první pomoc

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Využití druhotného materiálu, recyklace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Sběr přírodního materiálu, ochrana přírody

   

Pracovní činnosti 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
• Kompetence k učení
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Pracovní činnosti 6. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

používá správné nářadí a techniku při zpracování půdy 
na zahradě
zná způsob založení kompostu a jeho využití
zvolí vhodný prostředek k ošetření rostlin a půdy

Základní podmínky pro pěstování
půda a její zpracování (práce na školním pozemku)
výživa rostlin a založení kompostu
ochrana rostlin a půdy

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

rozpozná různé druhy zeleniny a zařadí je do příslušné 
skupiny
zná postupy uskladnění a konzervace zeleniny
zná podmínky pro pěstování zeleniny
vybere druh zeleniny jako zdroj daného vitamínu či 
minerálu

Zelenina
charakteristika a význam zeleniny
poznávání druhů zeleniny
rozdělení zeleniny do skupin (kořenová, cibulová, 
listová, plodová, lusková, košťálová)

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

rozlišuje běžné druhy pokojových rostlin a ošetřuje je
vybere běžné druhy okrasných rostlin k osázení 
venkovních nádob
rozpozná běžné druhy ovocných a okrasných dřevin, 
provádí běžná sezónní ošetření
rozpozná rostliny vhodné pro sušení a následné 
dekorační využití v interiéru

Okrasné, ovocné a léčivé rostliny, koření
zásady ošetřování pokojových rostlin
venkovní a balkónové květiny
okrasné dřeviny a ovocné dřeviny
léčivé a okrasné rostliny, koření

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

pozná různé druhy domácích zvířat
zná zásady péče o různé druhy domácích zvířat a
dodržuje zásady bezpečného styku s nimi

Chovatelství
chov zvířat v domácnosti
podmínky chovu
hygiena a bezpečnost chovu
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Pracovní činnosti 6. ročník

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

je seznámen s řádem učebny, s bezpečností a hygienou 
práce
zná zásady poskytnutí první pomoci při úrazu, poskytne 
první pomoc

Úvod do předmětu
charakteristika předmětu, bezpečnost a hygiena 
práce, organizace a plán výuky

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

je schopen načrtnout a narýsovat jednoduchý technický 
náčrt a výkres výrobku

Základy technického zobrazování
technické náčrty, technické výkresy, pravoúhlé 
promítání, čtení a kreslení jednoduchých technických 
výkresů

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

zvládá základní postupy při opracování dřeva – měření, 
orýsování, řezání, broušení a vrtání
zvolí a umí použít vhodné nástroje a nářadí

Dřevo
těžba dřeva, struktura dřeva, rozdělení dřevin, 
vlastnosti dřeva, zpracování dřeva, práce se dřevem
dřevoobráběcí stroje a elektrické ruční nářadí

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

seznámí se se základními vlastnostmi materiálů, 
postupy jejich opracování a užitím v praxi

Technické materiály
Základní rozdělení, vlastnosti a použití technických 
materiálů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Péče o rostliny - bioodpad
Péče o zvířata ve městě - problémy znečišťování prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Pěěstování a rostlin - důležitost pro krajinou ekologii, význam vody, hospodaření s vodou

   

Pracovní činnosti 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
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Pracovní činnosti 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

Úloha techniky v životě člověka
zneužití techniky, technika a životní prostředí, 
technika a volný čas, tradice a řemesla
kovy
technické kovy (výroba, vlastnosti, použití), práce s 
kovy, kovoobráběcí stroje

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

seznámí se se základními vlastnostmi materiálů, 
postupy jejich opracování a užitím v praxi

Další technické materiály
plasty, kompozity, další materiály

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

bezpečně obsluhuje spotřebiče
orientuje se v návodech k obsluze spotřebičů
efektivně využívá kuchyňský inventář

Kuchyně
základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, 
bezpečnost a hygiena provozu

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

rozlišuje základní skupiny potravin
orientuje se v informacích uvedených na etiketách
vybere a nakoupí potřebné potraviny k přípravě pokrmu 
podle receptu
seznamuje se se způsoby skladování potravin
sestaví zdravý jídelníček

Potraviny
výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, 
sestavování jídelníčku

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

vyhledává recepty, navrhuje jídelníčky
připraví pokrm za studena, pokrm tepelně upravený a 
vhodný nápoj
organizuje a plánuje pracovní činnost, dodržuje pracovní 
postupy
orientuje se v druzích nápojů, rozlišuje nápoje vhodné a 
nevhodné pro různé skupiny lidí
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Příprava pokrmů
úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné 
úpravy
základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

seznamuje se se základním inventářem pro jednoduché 
prostření stolu doma, v restauraci, při velké slavnosti
pokusí se naaranžovat květiny
seznamuje se s kulturou stolování a společenského 
chování u stolu

Úprava stolu a stolování
jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, 
slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květiny 
na stole

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Pracovní činnosti 7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Ošetření při úraze
Příprava pokrmů - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Spolupráce ve skupině při přípravě pokrmů

   

Pracovní činnosti 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

vysvětlí pracovní činnosti vybraných profesí karty profesí - důležité znaky

předpoklady pro výkon vybraných profesíČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

popíše vybrané profese včetně požadavků na přípravu
náplň studijních a učebních oborů
souvislosti mezi různými profesemi
pracovní příležitosti v regionu
vzdělávací systém v ČR

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

použije webové stránky pro získání informací

informace a poradenské služby
úvodní rozhovorČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a profesní přípravy
aplikuje pravidla slušného chování

jak nás vidí ostatní
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

porovná své předpoklady s požadavky konkrétního 
povolání

typologie osobnosti

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

zhodnotí kvalitu své přípravy do školy styly učení

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o posoudí své možnosti motorika
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Pracovní činnosti 8. ročník

volbě vhodného povolání a profesní přípravy sebehodnocení
mozek a jeho činnostČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a profesní přípravy
navrhne řešení volby vhodného povolání

karty profesí
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

všímá si svého okolí vnímavost

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

posoudí své sebevědomí sebepojetí

rozhodováníČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

rozhoduje se v modelových situacích
hodnoty práce

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

plánuje a zhodnotí význam plánování plánování a jeho význam

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

posoudí své možnosti při výběru přípravy na výkon 
profese

tělesný a zdravotní stav

způsoby hledání zaměstnáníČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

seznámí se s možnostmi získávání informací
pohovor a jak se připravit

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

vyplní přihlášku k dalšímu studiu přihláška

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

seznámí se s formuláři, které přináší život přihláška

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

seznámí se s podmínkami přijímacího řízení přijímací řízení

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

napíše odvolání odvolání a jeho význam

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

využije materiály pro přijímací pohovor životopis

životopisČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

diskutuje o problematice rovnoprávnosti na trhu práce
rovnoprávnost na trhu práce

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

diskutuje na téma životní změny životní změny
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Pracovní činnosti 8. ročník

vzdělávání v daném regionu
problémy nezaměstnanosti
úřady práce

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

seznámí se s činností úřadu práce

rekvalifikace
druhy a struktura organizací
nejčastější formy podnikání

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

získá informace o druzích podnikání

drobné a soukromé podnikání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Aktivity učiva I. pololetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Aktivity učiva I. pololetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Aktivity učiva I. pololetí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Problémy nezaměstnanosti

   

Pracovní činnosti 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
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a 
předpisy a poskytne první pomoc při úrazu včetně úrazu 
elektrickým proudem

Úvod do předmětu
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Pracovní činnosti 9. ročník

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

seznámí se s historií peněz
uvede výhody a nevýhody hotovostního a 
bezhotovostního platebního styku
vysvětlí pojmy úroková sazba a RPSN
sestaví osobní rozpočet
seznámí se se způsobem sestavení domácího rozpočtu

Finance a provoz domácnosti
rozpočet, příjmy, výdaje, platby, hotovostní a 
bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

ovládá základní funkce elektrospotřebičů a osvojí si 
bezpečnou práci s nimi
zvládá základní postupy při uvedení spotřebiče do 
provozu
zvolí a umí použít vhodné prostředky pro ošetření 
techniky
dokáže vybrat ekonomicky úsporný spotřebič
poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem
orientuje se v nabídce mobilních operátorů

Elektrotechnika v domácnosti
elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika- 
ovládání, užití, údržba
bezpečnost a ekonomika provozu

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

seznámí se s vhodnými způsoby údržby oděvů,
umí obsluhovat automatickou pračku
ví, co znamenají jednotlivé symboly na etiketách oděvů
uvede různé postupy při úklidu domácnosti
seznámí se s vhodnými úklidovými prostředky,
získané znalosti využije v praxi
v praxi si vyzkouší jednoduché pracovní operace 
potřebné k údržbě domácnosti
ekologicky třídí odpad

Údržba domácnosti
údržba oděvů a textilií
úklid domácnosti – postupy a úklidové prostředky
komunální odpad a jeho ekologická likvidace
drobné opravy v domácnosti (výměna kliky, těsnění, 
natírání)
údržba – drobné opravy nábytku – montáž a 
demontáž

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Finance a provoz domácnosti - vliv reklamy na naše rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Úklid domácnosti - rozvoj dovednností pro kooperaci a komunikaci, řešení konfliktů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Třídění odpadu - problémy s recyklací, ochrana životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Osvojení si správné volby nářadí - pružnost nápadů, tvořivost, originalita
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5.20 Osobnostní a sociální výchova 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Povinný    

   

Název předmětu Osobnostní a sociální výchova
Oblast

Charakteristika předmětu Předmět Osobnostní a sociální výchova je předmětem specifickým. Jeho smyslem je pomáhat žákovi 
utvářet praktické životní dovednosti. Všechna zařazená témata se uskutečňují prakticky  prostřednictvím 
vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí. Při výuce předmětu se počítá s tím, že na 
různé věci budou mít žáci různé názory, že se může objevit odmítání témat či technik, ostych, případně že 
některé hry nebudou mít požadovaný efekt. Právě tyto situace však bývají v Osobnostní a sociální výchově 
velmi užitečné, neboť nabízejí příležitost k přemýšlení o tom, co se děje.

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

Předmět ja zařazen jako povinný do učebního plánu 6.ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. Jeho 
obsahové zaměření vychází  z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a zahrnuje tři tematické 
okruhy, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k uvědomění si hodnoty různých lidí, názorů a přístupů k řešení problému.
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k osvojení si dovednosti dobré komunikace a k vedení diskuse o problémech.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k porozumění sobě samému a druhým.
Učíme žáky zvládat vlastní chování a přispívat k utváření dobrých vztahů ve třídě.

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

Kompetence občanské:
Analyzujeme žákovy postoje a hodnoty.
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Název předmětu Osobnostní a sociální výchova
Vytváříme povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, pomáhající a prosociální 
chování (neočekává protislužbu).

Způsob hodnocení žáků

   

Osobnostní a sociální výchova 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rozvíjí svoje smyslové vnímání, pozornost a soustředění 
a dovednosti pro učení a studium 

osobnostní rozvoj -rozvoj schopností poznávání

osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetíporozumí sobě samému a druhým
osobnostní rozvoj - sebeorganizace a seberegulace

rozvíjí dovednosti a vědomosti týkající se duševní 
hygieny 

osobnostní rozvoj - psychohygiena

rozvíjí svoji originalitu, nápaditost, schopnost vidět věci 
jinak 

osobnostní rozvoj - kreativita

přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě 
i mimo ni 

sociální rozvoj - mezilidské vztahy

rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a na 
základě příslušných dovedností 

sociální rozvoj - komunikace

uvědomí si hodnoty různých lidí, názorů a přístupů k 
řešení problémů 

sociální rozvoj - poznávání lidí

rozvíjí svoje individuální dovednosti pro kooperaci 
(ustoupit od vlastního názoru, navazovat na druhé, 
pozitivní myšlení) 

sociální rozvoj - kooperace a kompetice

rozvíjí schopnost rozhodování v eticky problematických 
situacích všedního dne 

morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti

rozvíjí dovednosti potřebné pro řešení různých typů 
problémů ( v mezilidských vztazích, učebních problémy 
v seberegulaci ) 

morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Osobnostní a sociální výchova 6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

    

5.21 Volitelné předměty 1 
5.21.1Cvičení z českého jazyka 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
   Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Cvičení z českého jazyka
Oblast

Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Navazujeme na znalosti a 
dovednosti získané v jazykové části předmětu. Cílem předmětu je prohloubit si a upevnit si učivo jazyka. 
Jazyková výuka směřuje k tomu, aby žák uplatnil poznatky v běžném životě. V mluveném i psaném projevu 
vhodně využil získané informace.
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Název předmětu Cvičení z českého jazyka
 

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

Na druhém stupni si žáci mohou v 7. a 9. ročníku volit předmět Cvičení z českého jazyka. Vyučuje se obvykle 
1 hodina týdně v 7. ročníku. V 9. ročníku se tento předmět vyučuje v kombinaci s matematikou obvykle 1 
hodinu za 14 dní.
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování údajů z různých informačních zdrojů.  
Klademe důraz na vhodné rozvržení vlastní práce žáka.
Vedeme žáky k přijímání odpovědnosti za vlastní práci.
Uplatňujeme individuální přístup k žákovi a podporujeme jeho pokroky. 
Využíváme pozitivní motivaci k posilování vztahu k učení.
Umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a prezentovat je. 
Vedeme žáky k využívání sebehodnocení a sebekontroly. 
Kompetence k řešení problémů:
Klademe důraz na práci s chybou a vyhledávání informací potřebných k řešení problému.
Vedeme žáky ke kritickému hodnocení a navrhování různých řešení.
Respektujeme žákovu volbu postupu při plnění zadaných úkolů.
Zadáváme úkoly, jejichž řešení vyžaduje propojení znalostí z více předmětů.
Kompetence komunikativní:
Dáváme žákům prostor k vyjadřování vlastních myšlenek a názorů.
Klademe důraz na formulování souvislých spisovných a logicky správných projevů. 
Vyžadujeme od žáků dodržování pravidel asertivní komunikace.
Dáváme příležitost k prezentaci vlastní práce a rozvíjíme schopnost si ji obhájit. 
Kompetence sociální a personální:
Vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel práce v týmu a převzetí odpovědnosti za 
splnění úkolu. 
Vedeme žáky ke kooperaci, klademe důraz na dovednost poskytnout pomoc nebo ji přijmout. 
Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování a jednání ve škole.
Vedeme žáky k sebehodnocení a respektování názorů druhých. 

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

Kompetence občanské:
Vedeme žáky k respektování kulturního dědictví a pozitivnímu postoji k mateřskému jazyku. 
Nabízíme žákům vzdělávací akce ve škole i mimo ni. 
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Název předmětu Cvičení z českého jazyka
Realizujeme jazykové soutěže. 
Vysvětlujeme žákům důležitost solidarity mezi lidmi. 
Kompetence pracovní:
Požadujeme dodržování pracovní disciplíny, dbáme na estetiku a čistotu pracovního prostředí.
Vytváříme příležitost k využívání získaných poznatků a zkušeností z různých lidské činnosti k vlastnímu 
profesnímu zaměření. 
Seznamujeme žáky s různými profesemi a ujasňujeme představu o jejich budoucím povolání.
Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků. 
Kompetence digitální:
Vedeme žáky k pochopení významu digitálních technologií pro lidskou společnost.
Umožňujeme žákům využívat digitální technologie při výuce k zefektivnění jejich práce.
Učíme žáky vyhledávat a kriticky posuzovat získané informace. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu 
žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět se rozhodne losováním. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou vždy předem seznámeni. 
   

Cvičení z českého jazyka 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
zdůvodní psaní zdvojených souhlásek, správně píše 
skupiny hlásek, vhodně doplňuje předpony dle významu 
slov, upevňuje si znalosti vyjmenovaných slov 

pravopis spojený se stavbou slova

určuje mluvnické významy ohebných slovních druhů, tvarosloví, ohebné slovní druhy
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Cvičení z českého jazyka 7. ročník

píše správně velká písmena u vlastních jmen a 
víceslovných názvů, třídí slovní druhy do skupin, tvoří 
spisovné tvary ohebných slovních druhů 
přiřazuje jména k příslušným vzorům, píše náležitě 
koncovky ohebných slovních druhů 

morfologický pravopis

rozpozná ve větě základní skladební dvojici, vyhledá ve 
větě rozvíjející větné členy, graficky znázorní slova věty 
ve funkci větných členů 

skladba, větné členy

adekvátně doplňuje koncovku přísudku podle rodu a 
čísla podmětu 

syntaktický pravopis

větný člen změní na vedlejší větu, vhodně se zeptá na 
druhy vedlejších vět 

souvětí, druhy vedlejších vět

   

Cvičení z českého jazyka 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
rozlišuje významové vztahy mezi slovy slovo a jeho význam

provede morfematický a slovotvorný rozbor slova slovotvorba

za pomocí jazykových příruček utvoří správné tvary 
jmen, aktivně pracuje se slovníkem cizích slov 

tvarosloví, ohebné slovní druhy

ve vlastním projevu vhodně používá příslovečnou 
spřežku, rozlišuje správné druhy vybraných neohebných 
slov 

neohebné slovní druhy



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

330

Cvičení z českého jazyka 9. ročník

určuje větné členy a specifikuje jejich vlastnosti, vyjádří 
vztahy mezi větnými členy 

skladba, větné členy

podle významových poměrů mezi souřadně spojenými 
větami správně doplňuje čárky, graficky znázorní stavbu 
složitého souvětí 

souvětí, významové poměry

analyzuje text z hlediska různých jazykovědných rovin všestranné jazykové rozbory

uplatňuje pravopisnou normu v písemném projevu, 
samostatně používá Pravidla českého pravopisu 

vybrané pravopisné jevy

využívá znalostí o jazyce k vlastní tvorbě jazykových 
projevů 

hrátky s češtinou

   

5.21.2Cvičení z matematiky 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
   Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Cvičení z matematiky
Oblast

Charakteristika předmětu V rámci volitelných předmětů je pro žáky 7. a 9. ročníku nabízen volitelný předmět Cvičení z matematiky. 
Předmět je zaměřený na zopakování a hlubší procvičování učiva matematiky základní školy, zlepšení 
znalostí žáků a jejich přípravu na střední školy.

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

Cvičení  z matematiky je realizováno jako volitelný předmět v 7. a 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně. 
Vzdělávací obsah je zaměřen primárně na upevnění a prohloubení znalostí a dovedností.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení:
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Název předmětu Cvičení z matematiky
Vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů.
Umožňujeme žákům studovat jednoduché matematické texty, vyhledávat informace v tištěné i 
elektronické podobě.
Rozvíjíme představivost žáků.
Pracujeme s chybou jako pozitivním prvkem a tím vedeme žáky k zamyšlení nad použitým postupem a 
správností výpočtu.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k analýze, k plánu řešení, k volbě vhodného postupu při řešení problému.
Vedeme žáky k odhadu a vyhodnocení reálnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám.
Rozvíjíme u žáků jejich logické myšlení, úsudek a tvoření hypotéz.
Kompetence komunikativní:
Podporujeme u žáků používání odborné terminologie a kultivaci jazyka matematiky.
Podporujeme u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci problémů a interpretaci 
výsledků.
Kompetence sociální a personální:
Rozvíjíme sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny.
Kompetence občanské:
Zařazujeme občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivujeme k uplatnění matematiky 
v různých oborech lidské činnosti.
Vedeme žáky k zamyšlení nad věrohodností informací.
Kompetence pracovní:
Rozvíjíme u žáků schopnost využívat znalosti a dovednosti z různých oborů.
Zařazujeme vhodné situace ve výuce a tím vedeme žáky k efektivnímu používání pomůcek.
Vedeme žáky k efektivnímu plnění úkolů.

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence digitální:
Zařazujeme vhodné situace ve výuce a tím vedeme žáky k efektivnímu používání kalkulátoru a informačních 
a komunikačních technologií.
Používáme v hodinách informační a komunikační technologie a tím vedeme žáky k využívání digitálních 
zdrojů a prostředků k vyhledávání informací a jejich následnému zpracování.
Vedeme žáky k analýze, k plánu řešení, k volbě vhodného postupu při řešení problému využitím digitálních 
prostředků.
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Název předmětu Cvičení z matematiky
Zařazujeme občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivujeme k uplatnění matematiky 
v různých oborech lidské činnosti (informatika, finanční gramotnost, statistika a její interpretace).

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu 
žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět se rozhodne losováním. 

   

Cvičení z matematiky 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
provádí početní operace s desetinnými čísly
 provádí početní operace se zlomky
 provádí početní operace s celými čísly
 provádí početní operace v oboru racionálních čísel
 řeší slovní úlohy, posoudí reálnost výsledku a ověří ho 
zkouškou 

desetinná čísla
zlomky
celá čísla
racionální čísla
slovní úlohy

řeší aplikační úlohy s využitím poměru a trojčlenky poměr
trojčlenka

určí z textu úlohy, které z hodnot (počet procent, 
procentová část a základ) jsou zadány a které má 
vypočítat, provede výpočet
 řeší úlohy, modeluje a matematizuje reálné situace 

procenta
slovní úlohy

   

Cvičení z matematiky 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Cvičení z matematiky 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
provádí početní operace s racionálními čísly a 
algebraickými výrazy
 řeší rovnice pomocí ekvivalentních úprav
 aplikuje výpočet základu, procentové části a počtu 
procent při řešení slovních úloh
 řeší slovní úlohy 

operace s čísly
operace s algebraickými výrazy
lineární rovnice
procenta
slovní úlohy

orientuje se v tabulce a grafu
 využívá údaje z tabulky a grafu při výpočtech 

práce s daty v tabulce a v grafu

využívá vlastností úhlů a vypočítává jejich velikosti
 využívá vlastností pravoúhlého trojúhelníku při 
výpočtech
 převádí jednotky
 vypočítá obvod a obsah rovinného útvaru
 vypočítá povrch a objem tělesa 

úhly
pravoúhlý trojúhelník
převody jednotek
rovinné útvary
tělesa

narýsuje rovinný útvar konstrukční úlohy
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5.21.3Konverzace v anglickém jazyce 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
   Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Konverzace v anglickém jazyce
Oblast

Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce patří do vzdělávací oblasti Ostatní předměty do skupiny Volitelné předměty. 
Učivo plynule navazuje a rozšiřuje vědomosti a dovednosti získané v povinném předmětu Anglický jazyk. 
Cílem výuky je především zdokonalování komunikativních dovedností, pochopení jazyka jako důležitého 
nástroje celoživotního vzdělávání, rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti, respektování kulturní 
rozmanitosti, získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, hlubší poznání 
kultury a reálií zemí příslušné jazykové oblasti, pochopení významu znalosti cizích jazyků a schopnosti 
dorozumět se. Samotná výuka je založena na modelu britské angličtiny. Podle konkrétní skupiny žáků 
(vstupní jazyková úroveň) je možno volit ze dvou možností, jak tuto skupinu zařadit. Vzdělávání ve skupině 
s nižší vstupní jazykovou úrovní předpokládá dosažení jazykové úrovně  A1, A2. Vzdělávání ve skupině s 
vyšší vstupní jazykovou úrovní předpokládá dosažení jazykové úrovně B1.

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

Konverzace v anglickém jazyce je vyučována v sedmém a devátém ročníku s dotací 1 hodina 
týdně. Vyučovací hodiny jsou různého typu - frontální vyučování, skupinová práce, práce ve dvojicích, 
samostatná práce, práce s literaturou a časopisy, práce se slovníky, práce s internetem a PC - výukovými 
programy... Důraz je kladen především na konverzaci, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, 
samostatný ústní projev a psaní. Žáci jsou aktivizováni didaktickými hrami a krátkými projekty. Výuka 
probíhá v jazykových učebnách, popřípadě v multimediální učebně. Učebny jsou vybaveny moderní 
technikou (projektory, reproduktory, interaktivními tabulemi) a jsou připojeny k internetu.

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

Kompetence k učení:
Vedeme žáky k efektivnímu získávání poznatků z nejrůznějších zdrojů (internet, časopisy, slovníky ...), 
vyučovacích předmětů a jejich využití v praktickém životě.
Vedeme žáky k tomu, aby nabyté znalosti uplatnili v konkrétních projektech.
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Název předmětu Konverzace v anglickém jazyce
Na začátku hodiny stanovíme její cíl, na konci zhodnotíme jeho dosažení.
Rozvíjíme jednotlivé dovednosti (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemný projev) 
různými formami a metodami práce. 
Učíme žáky spojovat a kombinovat vědomosti nabyté v anglickém jazyce se znalostmi z jiných předmětů.
Vedeme žáky k přijímaní odpovědnosti za vlastní práci.
Vedeme žáky k práci s chybou.
Vedeme žáky k práci s vlastním portfoliem, ve kterém hodnotí svůj pokrok.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k samostatnému plnění úkolů podle anglicky sdělených instrukcí. 
Zadáváme úkoly (individuální i skupinové), pro jejichž splnění žáci musí vyhledat a zpracovat informace, 
výsledky prezentovat ve třídě. 
Dáváme žákům prostor k objevování nových poznatků.
Do výuky zařazujeme situační hry.
Kompetence komunikativní:
Prakticky a efektivně využíváme všech způsobů komunikace v anglickém jazyce (písemná i ústní 
komunikace). 
Učíme žáky formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby spolužáci rozuměli.
Rozšiřujeme slovní zásobu žáků.
Učíme žáky, aby své myšlenky vyjadřovali jednoduše a souvisle.
Dáváme příležitost k prezentaci vlastní práce.
Rozvíjíme schopnost reakce na slyšené povely, pokyny a úkoly.
Posilujeme sebevědomé vystupování při komunikaci.
Učíme žáky pohotově reagovat na různé situace.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k respektování jiného názoru, vzájemné pomoci a ovládání svého jednání při práci ve skupině.
Vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel práce v týmu a převzetí zodpovědnosti za 
splnění úkolu. 
Vedeme žáky k tomu, aby se poučili z názoru jiných.
Vedeme žáky k sebehodnocení a hodnocení druhých. 
Kompetence občanské:
Vyžadujeme od žáků zodpovědné plnění úkolů.
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Název předmětu Konverzace v anglickém jazyce
Vyžadujeme od žáků respektování a dodržování stanovených pravidel.
Seznamujeme žáky s tradicemi a kulturou anglicky mluvících zemí a vedeme je k toleranci odlišností jiných 
kultur.
Vedeme žáky ke vztahu k životnímu prostředí.
Demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování na konkrétních modelových příkladech.
Kompetence pracovní:
Požadujeme dodržování řádů učeben a bezpečnostních zásad při práci s technikou.
Vedeme žáky k šetrnému zacházení s vyučovacími pomůckami a zapůjčenou technikou. 
Požadujeme dodržování pracovních návyků (vedení sešitů, portfolia ...).
Kompetence digitální:
Učíme žáky využívat různé digitální zdroje ( cizojazyčný slovník, videa, výukové materiály na internetu).
Vedeme žáky k využívání počítače při vytváření různých projektů.
Vedeme žáky k etickému chování v digitálním prostředí.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu 
žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět se rozhodne losováním. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou žáci vždy předem seznámeni. Používáme též 
metodu sebehodnocení žáků.

   

Konverzace v anglickém jazyce 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
sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
tykajících se o osvojovaných témat 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí
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Konverzace v anglickém jazyce 7. ročník

v jednoduché konverzaci žádá o běžné informace a sám 
je poskytuje 

oslavy a svátky

domov, rodinazapojí se do krátkého rozhovoru v rámci osvojovaných 
témat zdraví a nemoci
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení krátké texty zaměřené na věcný obsah a formu užití 

jazyka
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři práce s texty typu email, dotazník

reálie zemí příslušných jazykových oblastírozumí textu, který je pronášen srozumitelně a 
zaznamená požadované informace poslech zaměřený na obecné porozumění
vypráví jednoduchý příběh příroda a zvířata

mluví o svých stravovacích návycích jídlo a stravovací návyky

domov, rodina
škola

písemně reaguje na krátká sdělení obsahující otázky

krátké texty zaměřené na věcný obsah a formu užití 
jazyka
škola
nakupování
volný čas

zapojí se do jednoduchých rozhovorů na probíraná 
témata

sport
vyhledá požadované informace na dané téma práce s textem (obecné porozumění)

rozumí jednoduchým informačním letákům nakupování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce s časopisy a internetem 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Příprava a vedení dialogů (na konkrétní zadaná témata)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda, vztah k přírodě (konverzace)
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Konverzace v anglickém jazyce 7. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Sport jako součást zdravého životního stylu (dialog - volný čas)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Vedení dialogů (žádost o informaci)

   

Konverzace v anglickém jazyce 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
rozumí textům o problémech mládeže já a druzí, pocity

mluví o své budoucnosti povolání

volnočasové aktivity
příroda a životní prostředí

sdělí základní informace tykajících se o osvojovaných 
témat

zdraví a zdravý životní styl
v konverzaci žádá o běžné informace a sám je poskytuje oslavy a svátky

reálie zemí příslušných jazykových oblastí
cestování a služby

zapojí se do rozhovoru v rámci osvojovaných témat

můj den
reaguje na písemná sdělení formální dopis, poděkování, prosba

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři práce s texty typu zpráva, dotazník, referát

rozumí textu, který je pronášen srozumitelně a 
zaznamená požadované informace 

poslech zaměřený na detailní porozumění
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Konverzace v anglickém jazyce 9. ročník

vypráví krátký příběh detailní popis události, ilustrovaný příběh

mluví o svých stravovacích návycích jídlo a stravovací návyky

povolání
oslavy a svátky

zapojí se do delších rozhovorů na probíraná témata

volnočasové aktivity
reálie zemí příslušných jazykových oblastívyhledá požadované informace na dané téma
práce s textem (detailní porozumění)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Vedení dialogů - (žádost o informace)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Tradice, svátky a zvyky v různých částech světa (práce s časopisem a internetem)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Příprava a vedení dialogů (na konkrétní zadaná témata)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Cestování (konverzace)

   

5.21.4Sportovní aktivity 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
   Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Sportovní aktivity
Oblast
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Název předmětu Sportovní aktivity
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor "Sportovní aktivity" se soustředí na obratnost, rychlost a silovou rychlost, dynamiku a 

vytrvalost, která by se měla postupně zvyšovat a hry by se měly zaměřovat na její rozvoj. Přináší základní 
podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví s cílem vytvořit pocit celoživotní potřeby aktivního pohybu. Vede 
žáky k aktivnímu rozvoji a k ochraně zdraví a učí je být za ně odpovědný. Sportovní aktivity směřují žáky k 
poznání vlastních pohybových možností a zájmů, k poznávání dalších účinků konkrétních pohybových 
činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní 
pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. Vede žáky k samostatnému hodnocení úrovně 
zdatnosti a učí zařazovat pohybové činnosti do denního režimu k uspokojování vlastních pohybových 
potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého 
zatížení.

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

Vyučovací předmět "Sportovní aktivity" je volitelný. Vyučuje se v 7. a 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina 
týdně. Výuka probíhá v tělocvičnách a na školním hřišti. 

Kompetence k učení:
Vhodnými metodami a způsoby práce motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do vyučovacího procesu.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k týmové spolupráci, k řešení problémů v souvislosti s nesportovním chováním a úrazem.
Kompetence komunikativní:
Žáky vedeme ke spolupráci, vzájemnému naslouchání a respektování druhých.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k jednání v duchu fair – play, k vzájemné spolupráci, k dodržování daných pravidel.
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k realizaci pravidelného pohybového režimu.
Učíme žáky samostatnosti.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k uplatňování zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech a v běžném životě.

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

Kompetence digitální:
Žáky motivujeme k vyhledávání informací k aktuálním sportovním událostem.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu 
žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět se rozhodne losováním. 
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Název předmětu Sportovní aktivity
Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou vždy předem seznámeni.
   

Sportovní aktivity 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
dodržuje zásady bezpečného chování na sportovišti
 ovládá a rozumí gestikulaci rozhodčích
 ovládá postupy k ošetření poranění
 uplatňuje hygienické návyky 

základní pravidla chování na sportovišti v podmínkách 
školní Tv
terminologie tělesných cvičení
první pomoc
hygiena

používá ucelenou sestavu cviků k přípravě organismu na 
zátěž
 seznamuje se se zásadami správného držení těla
 využívá metody a způsoby ke zvyšování úrovně 
pohybových schopností 

průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační a vyrovnávací cvičení

ovládá základní pravidla hry
 rozvíjí herní činnosti jednotlivce
 nacvičuje herní kombinace založené na přihrávce
 umí rozlišit rozdíl mezi osobní a zónovou obranou
 zdokonaluje herní kombinace založené na přihrávce

 naučené dovednosti uplatňuje ve hře
 dokáže správně a rychle reagovat na různé herní 
situace
 jedná dle zásad fair play

sportovní hry
- kopaná
- basketbal
- házená
- volejbal
- florbal
- softbal
- nohejbal
- badminton
- přehazovaná
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Sportovní aktivity 7. ročník

 připravuje se jako člen družstva pro sportovní 
reprezentaci školy 
rozvíjí základní plavecké dovednosti
 ovládá záchranu tonoucího
 ovládá skok do neznámé vody 

plavání

ovládá základní pravidla hry
 naučené dovednosti uplatňuje ve hře 

bowling

   

Sportovní aktivity 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
dodržuje zásady bezpečného chování na sportovišti
 ovládá a rozumí gestikulaci rozhodčích
 ovládá postupy k ošetření poranění
 uplatňuje hygienické návyky 

základní pravidla chování na sportovišti v podmínkách 
školní Tv
terminologie tělesných cvičení
první pomoc
hygiena

používá ucelenou sestavu cviků k přípravě organismu na 
zátěž
 seznamuje se se zásadami správného držení těla
 využívá metody a způsoby ke zvyšování úrovně 
pohybových schopností 

průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační a vyrovnávací cvičení

ovládá základní pravidla hry
 rozvíjí herní činnosti jednotlivce
 nacvičuje herní kombinace založené na přihrávce
 umí rozlišit rozdíl mezi osobní a zónovou obranou

sportovní hry
- kopaná
- basketbal
- házená
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Sportovní aktivity 9. ročník

 zdokonaluje herní kombinace založené na přihrávce

 naučené dovednosti uplatňuje ve hře
 dokáže správně a rychle reagovat na různé herní 
situace
 jedná dle zásad fair play
 připravuje se jako člen družstva pro sportovní 
reprezentaci školy 

- volejbal
- florbal
- softbal
- nohejbal
- badminton
- přehazovaná

rozvíjí plavecké dovednosti
 ovládá záchranu tonoucího
 ovládá skok do neznámé vody 

plavání

ovládá základní pravidla hry
 naučené dovednosti uplatňuje ve hře 

bowling

   

5.21.5Cvičení z chemie 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
   Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Cvičení z chemie
Oblast

Charakteristika předmětu Volitelný předmět Cvičení z chemie navazuje na učivo předmětu chemie v 8. ročníku a rozvíjí některé 
kapitoly z ročníku 9. Výuka je vedena tak, aby žáci dosáhli vedle teoretických znalostí z předmětu Chemie i 
praktických dovedností pro práci v chemické laboratoři, osvojili si tak nové znalosti získané samostatnou 
činností, přičemž důraz je kladen zejména na badatelsky orientované vyučování. Žáci si v průběhu 
laboratorních cvičení ověří vlastnosti vybraných chemických látek a směsí, průběh chemických reakcí, 
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Název předmětu Cvičení z chemie
prohloubí si znalosti základních výpočtů v chemii, naučí se zjišťovat vlastnosti látek na základě jejich 
struktury. Součástí této výuky je i demonstrace některých efektních pokusů.

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

Na druhém stupni je tento předmět vyučován jako nepovinný předmět v 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny 
týdně (dvouhodinový blok jednou za 14 dní). Předmět je vyučován v odborné učebně – chemická 
laboratoř. Součástí této výuky je i demonstrace některých efektních pokusů.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu 
žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět se rozhodne losováním. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou na základě protokolů z laboratorních prací a samostatných projektů.
   

Cvičení z chemie 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
klasifikuje nebezpečné chemické látky podle jejich 
označení a demonstrovaných vlastností 

Bezpečnost práce v chemické laboratoři

uvede příklady nebezpečných chemických látek ve 
školní chemické laboratoři 

Bezpečnost práce v chemické laboratoři

vymezí hlavní zásady bezpečné práce v chemické 
laboratoři 

Bezpečnost práce v chemické laboratoři

předvede poskytnutí první pomoci při úrazu v 
laboratoři 

Bezpečnost práce v chemické laboratoři

rozliší a správně použije základní vybavení laboratoře, 
chemické nádobí a sklo 

Laboratorní technika

sestaví základní aparatury používané v chemické 
laboratoři 

Laboratorní technika

připraví roztoky daných koncentrací, určí jejich fyzikální 
vlastnosti, zjistí pyknometricky hustotu roztoku a 
výpočtem ověří správnost měření 

Směsi

zjistí procentuální zastoupení prvků v různých 
sloučeninách 

Směsi

navrhne a připraví ukázky různých druhů různorodých 
směsí (suspenze, emulze, pěna) 

Směsi
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Cvičení z chemie 9. ročník

připraví koloidní roztok Směsi

Laboratorní technikasestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede 
filtraci sebou jím vybrané suspenze Směsi

Laboratorní technikasestaví a popíše jednoduchou destilační aparaturu, 
vysvětlí princip a uvede příklady využívání destilace, Směsi

Laboratorní technikaprovede krystalizaci
Směsi
Laboratorní technikaprovede jednoduchou chromatografii
Směsi

praktickým pokusem rozliší druhy vod a dokáže 
přítomnost chloridových aniontů v pitné vodě 

Voda, vzduch, oheň

navrhne a provede jednoduchý chemický pokus, kterým 
dokáže přítomnost kyslíku ve vzduchu 

Voda, vzduch, oheň

navrhne a provede laboratorní postup úpravy 
znečištěné vody v "pitnou" 

Voda, vzduch, oheň

jednoduchým pokusem dokáže přítomnost uhlíku a 
vodíku vázaného v organické sloučenině 

Organické sloučeniny

prakticky ověří vlastnosti vybraných nekovů Nekovy

pokusem ověří osvojené znalosti o vlastnostech 
vybraných kovů, dokáže přítomnost kationtů kovů 
vázaných ve sloučeninách 

Kovy

prakticky dokáže vliv daných faktorů (teplota, 
koncentrace, plošný povrch reaktantů) na průběh 
chemické reakce, dokáže vliv katalyzátoru na průběh 
(rychlost) chemické reakce 

Chemické reakce

připraví oxid uhličitý a dokáže jeho přítomnost Anorganické sloučeniny

rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH, 
připraví vlastní indikátor z červeného zelí a zjistí, jak se 
mění jeho zbarvení v kyselém a zásaditém prostředí 

Anorganické sloučeniny

provede jednoduchou neutralizační titraci Chemické reakce
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Cvičení z chemie 9. ročník

provede jednoduché chemické reakce ke zjištění 
vlastností vybraných organických sloučenin (přírodních 
látek) 

Organické sloučeniny

sestaví modely molekul jednoduchých organických 
sloučenin a porovná jejich strukturu 

Organické sloučeniny

   

5.21.6Zdravý životní styl 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
   Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Zdravý životní styl
Oblast

Charakteristika předmětu Volitelný předmět Zdravý životní styl vychází z dokumentu "Zdraví21", Dlouhodobého programu zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR a z Úmluvy o právech dítěte. Škola tak má možnost systematicky a 
dlouhodobě ovlivňovat postoje dětí ke zdraví a zároveň přispívat k minimalizaci rizikových projevů 
chování.Předmět vede žáky k tomu, aby se správně rozhodovali v situacích souvisejících se zdravím, klade 
důraz na praktické prožitky a aplikaci získaných dovedností v modelových situacích. V úzké návaznosti na 
předmět Výchova ke zdraví si žáci rozšiřují a prohlubují poznatky o módě a jejím vývoji, o problematice 
vkusu a nevkusu, podrobněji se seznamují s významem informací na hotových potravinových výrobcích a 
kriticky se zamýšlejí nad jejich složením.

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

Předmět se vyučuje 1 hodinu za týden. Obsah předmětu je stejný v 7. i 9. ročníku, pokud si ho žák zvolí v 7. 
ročníku, nelze, aby ho navštěvoval v 9. ročníku.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení:
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Název předmětu Zdravý životní styl
Vedeme žáky ke správné orientaci a porozumění informacím na potravinových výrobcích
Zadáváme úkoly, při jejichž řešení žáci využívají různé zdroje informací 
Kompetence komunikativní:
Vedeme žáky k vyjadřování vlastních názorů a k prezentaci a obhajobě své práce
Dáváme žákům prostor pro vzájemnou diskusi
Kompetence k řešení problémů:
Předkládáme žákům problémové úlohy a vedeme je k jejich řešení
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k respektování odlišností druhých
Učíme žáky rozpoznávat společensky nepřijatelné činy
Kompetence občanské:
Vedeme žáky k respektování odlišného názoru
Kompetence pracovní:
Zařazujeme do výuky co nejvíce různých praktických činností
Účastníme se se žáky zajímavých akcí souvisejících s probíraným tématem

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence digitální:
Využíváme pro práci počítačové učebny

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu 
žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět se rozhodne losováním. 

   

Zdravý životní styl 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Zdravý životní styl 7. ročník

vysvětlí význam vztahů mezi členy rodiny a generacemi domov, rodina

na příkladech doloží význam příslušnosti k rodině vztahy mezi generacemi, příběhy, rodokmen

popíše nároky na zdravé bydlení hygiena bydlení

orientuje se v problematice hygieny bydlení zdravé bydlení

navrhne výběr oblečení k dané příležitosti historie odívání, kultura odívání a úpravy zevnějšku

estetické cítění
vliv módy a sociálních skupin

na příkladech zdůvodní výběr oblečení pro určitou 
příležitost

vkus, nevkus
orientuje se v údajích uvedených na výrobcích talíř a zdraví

posoudí jídelníček rodiny jídelníček

posoudí vhodnost jednotlivých potravin a nápojů s 
ohledem na zdravou výživu 

specifické nároky strávníků

orientuje se v oblasti specifických nároků na výživu cizorodé látky v potravinovém řetězci

zhodnotí současný způsob stravování vliv výživy na zdraví člověka

navrhne možné změny v současném způsobu 
stravování 

vliv výživy na zdraví člověka

popíše rozdíly mezi přátelstvím a láskou láska, přátelství, city

objasní pojem morálka v partnerských vztazích morální hodnoty

uvede rizika spojená s předčasným zahájením 
pohlavního života 

plánované rodičovství, rodinné zázemí

na příkladech uvede, jak stát pomáhá rodinám pomoc rodinám

orientuje se v právní problematice pomoc rodinám

prevence rizikových projevů chováníodmítá nátlak a rozpozná negativní vliv vrstevníků
šikanování

vysvětlí rizika spojená s uveřejňováním osobních údajů sociální sítě
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Zdravý životní styl 7. ročník

osobní údaje
uvede příklady, kde hledat odbornou pomoc klima prostředí

obhájí příklady pozitivních životních hodnot vyvážený režim dne

popíše svůj režim dne a porovná ho s režimy spolužáků v 
ročníku 

volný čas a jeho náplň jako prevence negativních vlivů

   

Zdravý životní styl 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vysvětlí význam vztahů mezi členy rodiny a generacemi domov, rodina

na příkladech doloží význam příslušnosti k rodině vztahy mezi generacemi, příběhy, rodokmen

popíše nároky na zdravé bydlení hygiena bydlení

orientuje se v problematice hygieny bydlení zdravé bydlení

navrhne výběr oblečení k dané příležitosti historie odívání, kultura odívání a úpravy zevnějšku

estetické cítění
vliv módy a sociálních skupin

na příkladech zdůvodní výběr oblečení pro určitou 
příležitost

vkus, nevkus
orientuje se v údajích uvedených na výrobcích talíř a zdraví

posoudí jídelníček rodiny jídelníček
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Zdravý životní styl 9. ročník

posoudí vhodnost jednotlivých potravin a nápojů s 
ohledem na zdravou výživu 

specifické nároky strávníků

orientuje se v oblasti specifických nároků na výživu cizorodé látky v potravinovém řetězci

zhodnotí současný způsob stravování vliv výživy na zdraví člověka

navrhne možné změny v současném způsobu 
stravování 

vliv výživy na zdraví člověka

popíše rozdíly mezi přátelstvím a láskou láska, přátelství, city

objasní pojem morálka v partnerských vztazích morální hodnoty

uvede rizika spojená s předčasným zahájením 
pohlavního života 

plánované rodičovství, rodinné zázemí

na příkladech uvede, jak stát pomáhá rodinám pomoc rodinám

orientuje se v právní problematice pomoc rodinám

prevence rizikových projevů chováníodmítá nátlak a rozpozná negativní vliv vrstevníků
šikanování
sociální sítěvysvětlí rizika spojená s uveřejňováním osobních údajů
osobní údaje

uvede příklady, kde hledat odbornou pomoc klima prostředí

obhájí příklady pozitivních životních hodnot vyvážený režim dne

popíše svůj režim dne a porovná ho s režimy spolužáků v 
ročníku 

volný čas a jeho náplň jako prevence negativních vlivů
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5.21.7Mediální výchova 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
   Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Mediální výchova
Oblast

Charakteristika předmětu Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si 
některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře 
fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do 
mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich 
věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními; dále pak 
orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění 
nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.

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

Vyučovací předmět Mediální výchova je volitelný. Vybrat si jej mohou žáci 7.,nebo 9. ročníku. Vyučuje se v 
časové dotaci 1 hodina týdně. Výuka probíhá v kmenové třídě nebo v počítačové učebně. Obsahové 
zaměření předmětu vychází z průřezového tématu Mediální výchova, kdy naplňuje některé výstupy tohoto 
tématu.
Kompetence k učení:
Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací z různých informačních zdrojů.
Uplatňujeme individuální přístup k žákovi a podporujeme jeho pokroky.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky ke kritickému hodnocení a navrhování různých řešení.
Zadáváme úkoly, jejichž řešení vyžaduje propojení znalostí z více předmětů.

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

Kompetence komunikativní:
Dáváme žákům prostor k vyjadřování vlastních myšlenek a názorů.
Učíme žáky pravidlům diskuze, zařazujeme diskuze do výuky.
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Název předmětu Mediální výchova
Kompetence sociální a personální:
Zařazujeme do výuky kooperativní činnost (práci ve skupině).
Navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků a zvýšení jejich zdravého sebevědomí.
Kompetence pracovní:
Učíme žáky efektivně organizovat svou vlastní práci.
Požadujeme dodržování dohodnuté kvality, rozsahu a termínu vypracování zadaných úkolů.
Kompetence digitální:
Rozvíjíme schopnost žáka zvládnout základní obsluhu hardwaru a softwaru, rozvíjet příslušné digitální 
technologie a pečovat o ně.
Vedeme žáky k rozvíjení a uplatňování odpovědného chování a jednání v digitálním světě.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Při zařazení volitelného předmětu do učebního plánu se přihlíží k možnostem školy, k potřebám a zájmu 
žáků, v případě velkého zájmu o daný předmět se rozhodne losováním. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni známkou. S kritérii hodnocení jsou vždy předem seznámeni.
   

Mediální výchova 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
seznámí se s termínem médium a vysvětlí, jaké má 
médium funkce; učí se využívat médií jako zdroje 
informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času 

co jsou média a jak fungují

uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a 
fotografií o sobě a svých blízkých na různých 
komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních 
údajů a chová se podle toho 

bezpečný internet
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Mediální výchova 7. ročník

vysvětlí význam rozšíření knihtisku, přenosu sdělení 
rozhlasovým a později televizním signálem a význam 
nástupu síťových médií pro společnost; zhodnotí vliv 
komunikačních technologií na podobu komunikace ve 
skupinách, do nichž vstupuje (vrstevníci ve škole, mimo 
školu, rodina apod.) 

mediální technologie

rozvíjí schopnost analytického přístupu k mediálním 
obsahům a kritického odstupu od nich; rozlišuje 
základní funkce mediálních sdělení; kriticky hodnotí 
mediální sdělení 

mediální obsahy a sdělení

rozpozná komerční sdělení a pozná, kde jsou ukrytá; 
uvědomuje si nebezpečí skryté a klamavé reklamy; 
vytváří si kritický postoj k reklamě 

média a reklama

rozliší jednotlivé druhy mediální zábavy; vymezí pozitiva 
a rizika při využití internetu k zábavě; na ukázkách 
popíše produkci pro svou cílovou skupinu (časopisy, 
reklamy, televizní pořady apod.) 

média a zábava

pozná, jak vznikají zprávy a proč jsou v různých mediích 
odlišné; rozezná rozdíly mezi „seriózním“ a „bulvárním“ 
zpravodajstvím; rozvíjí komunikační schopnost při 
stylizaci psaného i mluveného projevu 

práce v médiích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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Mediální výchova 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
seznámí se s termínem médium a vysvětlí, jaké má 
médium funkce; učí se využívat médií jako zdroje 
informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času 

co jsou média a jak fungují

uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a 
fotografií o sobě a svých blízkých na různých 
komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních 
údajů a chová se podle toho 

bezpečný internet

vysvětlí význam rozšíření knihtisku, přenosu sdělení 
rozhlasovým a později televizním signálem a význam 
nástupu síťových médií pro společnost; zhodnotí vliv 
komunikačních technologií na podobu komunikace ve 
skupinách, do nichž vstupuje (vrstevníci ve škole, mimo 
školu, rodina apod.) 

mediální technologie

rozvíjí schopnost analytického přístupu k mediálním 
obsahům a kritického odstupu od nich; rozlišuje 
základní funkce mediálních sdělení; kriticky hodnotí 
mediální sdělení 

mediální obsahy a sdělení

rozpozná komerční sdělení a pozná, kde jsou ukrytá; 
uvědomuje si nebezpečí skryté a klamavé reklamy; 
vytváří si kritický postoj k reklamě 

média a reklama

rozliší jednotlivé druhy mediální zábavy; vymezí pozitiva 
a rizika při využití internetu k zábavě; na ukázkách 
popíše produkci pro svou cílovou skupinu (časopisy, 
reklamy, televizní pořady apod.) 

média a zábava
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Mediální výchova 9. ročník

pozná, jak vznikají zprávy a proč jsou v různých mediích 
odlišné; rozezná rozdíly mezi „seriózním“ a „bulvárním“ 
zpravodajstvím; rozvíjí komunikační schopnost při 
stylizaci psaného i mluveného projevu 

práce v médiích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

Způsoby hodnocení

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech:  

Hodnocení je prováděno klasifikací,při které učitel užívá pět klasifikačních stupňů. Hodnocení 

klasifikačními stupni může být kombinováno se slovním hodnocením      v případě doporučení 

školského poradenského zařízení a nazákladě žádosti zákonných zástupců.

Hodnocení chování žáka:

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni:

 1 - velmi dobré,

 2 - uspokojivé,

 3 - neuspokojivé.

Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

6.2 Kritéria hodnocení 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě 

byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, 

účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a 

životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním 

hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými 

vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

Cíle hodnocení: 

• zpětná vazba o zvládnutí problematiky 

• návod, jak má žák postupovat, aby nedostatky odstranil 

• informace o tom, v čem se zlepšil 

• identifikace toho, v čem ještě chybuje 

• informace o tom, jak dovede zacházet s tím, co se naučil 

Velmi významným prvkem v našem vzdělávacím programu je snaha o účast dětí na vlastním 

hodnocení. Klasifikace není pouze jednostranným aktem, ale žák se učí svůj výkon, znalost a 

dovednost sám ohodnotit. 

Obecné zásady 
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a/ Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt vůči žákovi.                                                                                                      

b/ Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 

průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

c/ Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin – předměty s převahou teoretického 

zaměření, předměty s převahou praktických činností a předměty s převahou výchovného a 

uměleckého zaměření.                                                                                                            

d/ Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 

Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu 

se specifikou předmětu. 

e/ Klasifikace žáků v první třídě je specifická s ohledem na jejich začátek, seznamování s jinými 

způsoby práce, se vstupem do zcela jiného prostředí. V tomto období učitel dbá zejména na 

vytvoření pozitivního vztahu žáka ke škole, k učení. V 1. pololetí učitel používá hodnocení 

klasifikačními stupni převážně jako motivační, kombinuje toto hodnocení s jinými podpůrnými 

prostředky (motivační obrázky, slovní hodnocení apod.). 

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

Podklady pro hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména 

těmito metodami, formami a prostředky: 

• soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

• soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

• různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy 

• kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 

• analýzou výsledků činnosti žáka - práce s chybou 

• konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-

psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími 

psychickými a zdravotními potížemi a poruchami 

• rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

Žák 1. až 9. ročníku základní školy musí být z předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé 

pololetí. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek 

hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností 

oznámí žákovi v dohodnutém termínu. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne 

učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

Termín kontrolní (delší než 30 minut) práce je zapsán do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci 
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konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Učitel vede soustavnou evidenci o každé 

klasifikaci žáka. 

Klasifikace žáka 

a/ Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného 

ročníku. 

b/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 

c/ V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní 

učitelé po vzájemné dohodě 

d/ Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.  Přitom se 

přihlíží k systematičnosti práce žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na 

základě aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období 

e/ Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí 

podléhat vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 

f/ Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu 

klasifikace ve své třídě. 

g/ Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické 

radě. 

h/ Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných 

předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do systému Bakaláři a připraví podklady na umožnění 

opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu. 

ch/ Zákonné zástupce informují o prospěchu a chování bezprostředně a prokazatelným způsobem 

učitelé jednotlivých předmětů dle pokynů ředitele školy (třídní schůzky) nebo třídní učitel, jestliže 

o to zákonní zástupci žáka požádají. 

i/ Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na níž žák přechází, 

dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období 

jako podklad pro celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období. 

  

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

359

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty, 

matematika a volitelné předměty vycházející z daných předmětů. Při hodnocení výsledků ve 

vyučovacích předmětech vychází vyučující z požadavků učebních osnov ŠVP  „Podaná ruka pro vaši 

budoucnost“. 

V předmětech s převahou teoretického zaměření sleduje učitel zejména: 

• schopnost uplatňovat osvojené poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti, vztahy a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení 

společenských a přírodních jevů a zákonitostí 

• kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti 

• kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost 

• aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně, vztah k nim 

• přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu 

• kvalitu výsledků činností 

• osvojení účinných metod a forem studia 

• přístup k sebehodnocení znalostí, rozvíjených dovedností a postojů 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

Převahu praktického zaměření mají všechny předměty vzdělávacího oboru Svět práce. Při 

hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech vychází vyučující z požadavků učebních osnov 

ŠVP  „Podaná ruka pro vaši budoucnost“. 

V předmětech s převahou praktického zaměření sleduje učitel zejména: 

• osvojení praktických znalostí dovedností a návyků a jejich využití         

• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, aktivitu, samostatnost a 

tvořivost 

• kvalitu výsledků činností 

• zvládnutí efektivních způsobů práce a organizace vlastní práce a pracoviště, udržování 

pořádku na pracovišti 

• dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péči o životní prostředí 

• hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci 

• obsluhu a údržbu laboratorních zařízení, pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 

• přístup k sebehodnocení znalostí, rozvíjených dovedností a postojů 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, výchova 

k občanství, výchova ke zdraví, osobnostní a sociální výchova. Při hodnocení výsledků ve 
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vyučovacích předmětech vychází vyučující z požadavků učebních osnov ŠVP „Podaná ruka pro vaši 

budoucnost“. 

  

V předmětech s převahou výchovného zaměření sleduje učitel zejména: 

• stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivou aplikaci 

• poznání zákonitostí daných činností a jejich tvořivou aplikaci 

• kvalitu projevu 

• vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti 

• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecnou tělesnou 

zdatnost, výkonnost a jeho preventivní péči o vlastní zdraví 

                                                                                                                                               

Klasifikační stupnice 

Výsledky vzdělávání  žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech jsou klasifikovány 

těmito stupni: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 – nedostatečný 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může ředitel školy na základě žádosti zákonného 

zástupce žáka rozhodnout o použití slovního či kombinovaného hodnocení. Škola převede slovní 

hodnocení na klasifikaci v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to 

na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. V případě použití slovního hodnocení jsou 

výsledky vzdělávání žáka popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl 

zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k jeho 

věku. Při slovním hodnocení se uvádí zvládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem, 

úroveň myšlení, úroveň vyjadřování, úroveň aplikace vědomostí a píle a zájem o učení. 

Stupně hodnocení 
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Stupeň 1 (výborný) 

Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich souvztažnost. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Bez problémů 

vykonává vzdělávací činnosti. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný, prokazuje 

snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je zřetelná originalita a tvořivost. Přesně a výstižně se 

dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho vzdělávání 

jsou kvalitní, mohou mít pouze menší nedostatky. Ty dovede využívat ke svému zlepšení. Je 

schopen sebekontroly. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Dokáže 

samostatně studovat vhodné texty – učit se. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe jejich 

vzájemné vztahy. Samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje osvojené znalosti 

a dovednosti při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností někdy žádá drobnou pomoc učitele. 

Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, většinou prokazuje snahu a 

vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost. Mívá menší nedostatky 

ve správnosti, přesnosti a výstižnosti ústního a písemného projevu. Grafický projev je estetický, 

bez větších nepřesností. Kvalita vzdělávání je bez podstatných nedostatků. Při práci s informacemi 

má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje 

drobnou podporu nebo pomoc. Dokáže se učit s malou dopomocí. 

Stupeň 3 (dobrý) 

V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák mezery. Vyžaduje 

pomoc při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických a 

praktických úkolů se dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností žádá pomoc učitele. Má 

problémy si zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný, pilný, někdy prokazuje píli, snahu a 

vzdělávací aktivitu. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je 

vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. Má nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti ústního a písemného projevu. Grafický projev je méně estetický 

a má menší nedostatky. V kvalitě vzdělávání se projevují častější nedostatky. Je schopen 

samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, nejen 

při jejich získávání a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními 

vyžaduje podporu nebo pomoc. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák vážné mezery. Ve vzdělávacích 

činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se 

závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen zorganizovat vlastní práci. Je 
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nesamostatný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje ostatní, často i 

chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné nedostatky v jeho 

správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický. V kvalitě výsledků vzdělávání se projevují 

nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často 

informace nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo 

pomoc ostatních, nebo je při ní pasivní. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má velmi 

podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla 

neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáže 

uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné chyby. Není samostatný v 

myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. Má závažné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti i výstižnosti ústního i písemného projevu. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 

mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

Nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s 

ostatními i přes pomoc a podporu. Nedovede se samostatně učit. 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

- prospěl(a)s vyznamenáním 

- prospěl(a) 

- neprospěl(a) 

- nehodnocen(a) 

Žák je hodnocen  

a)  prospěl s vyznamenáním , není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení 

stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných 

předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré 

b)  prospěl.  není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 

5 – nedostatečný nebo odpovídajícím stupněm slovního hodnocení 

c)  neprospěl , je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím stupněm slovního hodnocení 
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d)  nehodnocen(a ), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 

ŠVP 

Zohledňujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Postup do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů. 

Do vyššího ročníku postoupí i žák I. stupně, který již v rámci I. stupně opakoval ročník a žák II. 

stupně, který již v rámci II. stupně opakoval ročník a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

Komisionální přezkoušení 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení, může do 3 pracovních dnů, kdy 

se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, požádat ředitele o komisionální přezkoušení žáka. Komise 

(minimálně tříčlenná) přezkouší žáka nejpozději do čtrnácti dnů. Komise určí většinou hlasů 

klasifikační stupeň. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Další přezkoušení žáka je 

nepřípustné. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá 

nové vysvědčení. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín 

opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy 

na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky jsou komisionální.

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze 

závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději 

do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, 

popřípadě znovu do devátého ročníku.

Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky. 

Žáci 9. ročníku a žáci, kteří na daném stupni ZŠ dosud neopakovali ročník a kteří na konci 2. 

pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů, konají opravné zkoušky. Opravné 

zkoušky jsou komisionální, obvykle v posledním týdnu hlavních prázdnin. Žák může v jednom dni 

skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Vysvědčení 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat výpis z 

vysvědčení. Hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. U žáků s 

vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti 

zákonného zástupce žáka. 
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Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Vzdělávání a hodnocení žáků se řídí vyhláškou č.27/216 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Hodnocení individuálně vzdělávaného žáka 

Hodnocení je v souladu s § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

účinném od 1. 9. 2016 

Hodnocení žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraničí podle § 38 školského zákona 

Hodnocení je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č.101/2017 Sb., a prováděcím právním předpisem 

(vyhláška č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinně školní 

docházky, ve znění vyhlášky č.243/2017 Sb. 

Sebehodnocení žáka 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho 

výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a 

příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Žák je veden k tomu, 

aby dokázal objektivně popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude pokračovat dál. Oba 

názory jsou průběžně konfrontovány. 

Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků:

Učitel vede žáky k sebehodnocení

Učitel stanovuje a objasňuje dětem kritéria hodnocení jejich práce

Učitel pravidelně konfrontuje výsledky práce dětí s kritérií hodnocení

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Chyba je důležitý prostředek učení.

Při sebehodnocení se žák snaží popsat co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dál. 

Doporučené sebehodnotící výroky : 

a/ Vždy se mi daří. 
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b/ Po další konzultaci s učitelem či spolužákem se mi daří. 

c/ Někdy se mi daří – někdy potřebuji pomoc. 

d/ Pod vedením učitele či spolužáka se mi daří. 

e/ Zatím se mi nedaří. 

Jak mi jde učení? 

Učím se soustředěně a samostatně. 

Plánuji si a organizuji vlastní učení. 

Vyhledávám a třídím informace potřebné k učení. 

Vyhodnocuji výsledky své práce. 

Hledám různé možnosti řešení problému. 

Jak umím komunikovat? 

Dodržuji daná komunikační pravidla. 

Naslouchám druhým. 

Aktivně diskutuji a argumentuji. Účinně používám možné druhy neverbální komunikace. 

Aktivně používám různé druhy komunikačních prostředků (telefon, počítač…) 

Jak spolupracuji? 

Aktivně pracuji ve skupině. 

Pomáhám druhým, cením si jejich práce. 

Dokážu požádat o pomoc. 

Respektuji osobnost druhého. 

Práci ve skupině směřuji k dokončení úkolu. 

Hodnocení chování žáka 

Výchovná opatření 
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Ředitel nebo třídní učitel může udělit žákovi na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 

podnětu ostatních vyučujících pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo 

za déle trvající úspěšnou práci. Na vysvědčení je udělována: 

- pochvala třídního učitele 

- pochvala ředitele školy 

Při porušení pravidel stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi 

uložit: 

- napomenutí třídního učitele 

- důtku třídního učitele  

- důtku ředitele školy 

Uložení třídní důtky oznamuje učitel řediteli. Důtku ředitele školy lze žákovi udělit pouze po 

projednání v pedagogické radě. Udělení pochvaly, napomenutí nebo důtky a jejich důvody se 

zaznamenávají do dokumentace školy a musí být prokazatelně oznámeny žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

Chování  žáka ve škole a na akcích pořádaných školou je klasifikováno těmito stupni: 

1 - velmi dobré 

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé 

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s 

ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro 

klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu 

školy a dohodnutých třídních pravidel chování během klasifikačního období. Chování je 

hodnoceno podle závažnosti přestupku. Udělení vyššího stupně není podmíněno udělením 

předcházejících nižších kázeňských opatření. 

Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně chování  

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy. Má 

kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních 

podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Chová se a jedná slušně, taktně, zdvořile 
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a ohleduplně, respektuje ostatní. Ojediněle se dopouští drobných přestupků proti pravidlům 

školního řádu a požadovaného chování. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. 

Dopouští se závaznějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. 

Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se 

své chyby napravit nebo své chování zlepšit. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřnímu řádu školy. Zpravidla 

se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se 

dopouští poklesků v mravném chování. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve 

třídě nebo ve škole. Svá pochybení a výchovná opatření buď nepřijímá, nebo je vůči nim apatický, 

a tak se obvykle dopouští dalších přestupků. 
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